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EEN WOORD VOORAF. 

De in 1914 uitgebroken oorlog heeft het verschijnen van Deel II vertraagd 

tot 1917. De afgedrukte vellen en de kopie bevonden zich in België. Met behulp 

van het Nederlandsche consulaat te Brussel slaagden wij er eindelijk in na tal- 

looze moeilijkheden de stukken in ons bezit te krijgen. De firma Martinus 

Nijhoff nam de uitgave op zich en zoo konden wij eindelijk het ondernomen werk 

tot een einde brengen. 

Dr. R. W. Verdeyen, Dr. H. J. E. Endepols, 

Uden-Vluchtoord. Maastricht. 
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WIJZE VAN UITGAAF. 

Het hoofddoel dezer uitgave was een bijdrage te geven tot de Middelnederlandsche dialectstudie. 
Wij hebben daarom van elke afzonderlijke groep handschriften van beide legenden een of meer 
vertegenwoordigers afgedrukt. Het ideaal ware geweest alle dialectisch afwijkende teksten op te 
nemen, maar dat was practisch onuitvoerbaar. Wij hebben echter een uitweg gevonden door de 
varianten te drukken van de niet opgenomen teksten, waarbij niet alleen met tekst, maar ook zoo¬ 
veel mogelijk met taal- en spellingverschil werd rekening gehouden. 

Bij de bewerking van de teksten zijn wij uitgegaan van het standpunt, dat van de handschriften 
een zoo getrouw beeld mogelijk moet worden gegeven. In den tekst worden weinig wijzigingen aan¬ 
gebracht en waar dit gebeurt, worden veranderingen of bijvoegingen cursief gedrukt tusschen haak¬ 
jes [ ]. Op doorhalingen in het handschrift of weglating van ons zelf wordt de aandacht gevestigd 
door het teeken [...], terwijl in de noot nadere verklaring wordt gegeven. Bij het aanvullen van 
weggelaten woorden rees dikwijls de vraag: staan we voor een slordigheid of een bewust ingrijpen 
van den kopiist? een vraag, die niet altijd te beantwoorden was. Wij waren derhalve zeer voor¬ 
zichtig met aanvullen, waarop echter steeds de aandacht van den lezer door het cursief tusschen 
haakjes drukken gevestigd wfordt. De oorspronkelijke interpunctie hebben wij-geëerbiedigd. Daar 
echter ter verduidelijking van den tekst het gebruik van moderne leesteekens en hoofdletters soms 
zeer wcnschelijk bleek, hebben wij leesteekens, die wij noodig achten, tusschen haakjes geplaatst 
en de tot hoofdletter gemaakte oorspronkelijke letter of omgekeerd, gecursiveerd. Het subjectieve 
is hier natuurlijk niet te vermijden geweest, maar een bezwaar is dit niet. Iedereen kan met een 
kleine moeite den oorspronkelijken tekst herstellen, en lezen zooals hij wil. 

Cursief staat verder al wat van ons afkomstig is, de nota’s enz. 
De vetgedrukte cijfers in de nota’s verwijzen naar de bladzijden onzer uitgave. 
Wat in het handschrift onderstreept is, hebben wij gespatieerd. Het begin van elke nieuwe folio 

wordt aangegeven door twee verticale streepjes (||). 
De verschillende aard en samenstelling van beide legenden verhinderden een totale gelijkvormig¬ 

heid in de hoofdstukken I en II. Terwijl b.v. in hoofdstuk II de vergelijking van het Middelneder- 
landsch met de verschillende Latijnsche teksten gewenscht wras om langs dezen weg het onderling 
verband der Middelnederlandschc teksten nader te bepalen, wras dat in hoofdstuk I minder 
noodig. 

> 
Tot onze manier van uitgeven leidden ons verschillende overwegingen, waarvan wrij bij het be¬ 

werken der teksten de gegrondheid telkens opnieuw ondervonden. 
Trots het voortreffelijke werk van Frank, v. Helten, Verdam enz., enz. is het Middelnederlandsch 

betrekkelijk een terra ineognita. Wanneer men de locale taalkringen d. w. z. de Middelnederlandsche 
dialecten (om nog niet te spreken van familiale, sociale enz.) wil leeren kennen, dan tast men telkens 
in het duister. 

Het is echter niet onze bedoeling hier in uitvoerige beschouwingen te treden. 
Reeds herhaaldelijk is bij verschillende gelegenheden er op gewezen, dat onze gewone tekst¬ 

uitgaven niet voldoende konden zijn voor de kennis van het Middelnederlandsch en dat slechts 

► 
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een vergelijkende tekstuitgave van verschillende dialecten naast elkaar in dezen langzamerhand 
meer zekerheid kan geven. l) 

Nog een andere overtuiging is bij ons sterker geworden. De handschriften zelf moeten meer 
ontzien worden. Er moet meer rekening gehouden worden met de veranderingen, die door kopiist 
of corrector zijn aangebracht. 

Bij het bestudeeren van Middelnederlandsche taalvormen en woorden gaat men immers zeer 
dikwijls uit van de uitgegeven handschriften. Men brengt de daar voorkomende vormen in ver¬ 
band met den naam of de woonplaats van den schrijver en spreekt dan van Brabantsch, Vlaamsch, 
Limburgsch enz. Verdam geeft zelfs vaak, zooals de Vooys opmerkt, noch den tijd, noch de plaats 
van herkomst aan van de bouwstoffen van zijn standaardwerk. 

Maar veel te weinig, het is reeds meer gezegd, houdt men bij deze methode in het oog, dat dc taal 
van den uitgegeven tekst volstrekt niet altijd is dc taal van den oor spr onkel ij ken schrijver en dat men 
derhalve allerlei taalvormen tot een dialect brengt, waar zij niet thuis liooren. 

Uit verschillende onzer teksten blijkt weer zonneklaar, dat ze uit zeker twree (of zelfs meer) taal¬ 
lagen, de taal van schrijver, kopiist, corrector bestaan. De verbeteringen in spelling, buiging 
en klanken laten hieromtrent geen twijfel bestaan. 

Welnu zoo is het in zeer veel handschriften. Maar dan ligt het voor de hand, dat die spraakkun¬ 
sten, w'elke vooral steunen op uitgegeven teksten, waarin met bedoelde verbeteringen weinig of 
geen rekening is gehouden, allerlei secundaire vormen als primaire beschouwen, vormen en woorden 
tot een dialect brengen, waartoe zij nooit behoord hebben. W'elke zekerheid biedt ons een vorm, 
dien wdj aangegeven vinden als tweemaal of meer voorkomende bij v. Maerlant,als wij niet weten, 
of deze vorm misschien een verbetering is van een anderen ? 

De Vooys meent, dat de prozateksten in het algemeen een vrij groote betrouwbaarheid van over¬ 
levering hebben en dat de taal in dc jongere afschriften niet zoo sterk verschillen zal van het origi¬ 
neel. 

De verbeteringen in onze teksten wijzen o. i. op iets anders. Ook wanneer men aanneemt, dat 
de tijd tusschen het schrijven van het origineel zelden meer dan een eeuw bedraagt en taalverschil¬ 
len berustend op tijd niet zoo sterk zullen zijn, wat nog de vraag is, dan blijven nog altijd de ver¬ 
schillen tusschen de taal van den oorspronkelijken schrijver, den lateren kopiist of corrector, berus¬ 
tend op gewest, leeftijd, persoonlijkheid. En die zijn lang niet altijd zoo gering. Dc beteekenis van 
aangebrachte verbeteringen wordt wel het beste geïllustreerd uit //,, bevattende het Patricius’ 
vagevuur. 

Ht is van Enkhuizen, dus uit een West-Friesche omgeving. Ook de bezitters waren Wcst- 
Friezen. Indien men nu de verbeteringen door den corrector aangebracht, laat drukken en op 
deze verbeterde vormen zijn grammaticale conclusies bouwt, dan krijgt men een geheel verkeerd 
beeld van den feitelijken toestand. Immers vormen als schttcn, sclotcl zijn dan vrij zeldzaam 
en men zou dan besluiten, dat het Wcst-Friesch Middelnederlandse!) de sc-uitspraak maar voor 
een klein gedeelte heeft bewaard. Ziet men echter, dat de sc/-vonncn er bijna altijd hebben gestaan, 
doch door uitkrassing van den vennoedelijk nict-West-Frieschen corrector zijn verbeterd tot si, 
dan volgt er juist het omgekeerde uit. Indien men den tekst van K afdrukt, zooals die is geworden 
na de verbeteringen van den corrector, dus met vormen als getzuchnisse 202/8 tziden 206/7 dan heeft 
K een echt later middelduitsch karakter en dan vervallen ook de twee mogelijkheden, die zich 
voordoen, indien men weet dat er oorspronkelijk gctuchnisse - tidni enz. stond nl.: i°. dat de tekst 
uit het Middelnederlandsch is overgebracht; 2°. dat in het dialect van K de klankverschuiving nog 
niet algemeen was. 

Ook blijkt weer eens van hoeveel gewicht het is, dat men nauwkeurig den persoon van den 
kopiist of corrector kent, wil men met zekerheid de vormen beoordcelen. Dat blijkt o. a. 
uit BI, waar verschillende kopiisten (5) aan het werk zijn geweest. Ken deel gebruikt stelselmatig 

l) Men zie o a. de vlg. artikelen, die verschenen, toen wij met onze uitgave reeds begonnen waren: A\ van Wijk, 

De leemten in onze dialectkennis, Nieuwe Taalgids 5 80-90. — (her Dialectgrenzen, ibid. 6 113-126.— Over de betekctiis 

van Middelnederlandse handschriften, ibid. 7 137-147. — J. A. tor der Hake, De moeielihheden van een onderzoek naarde 

levende taal in het verleden, id. 5 x 13-120.— Dr.J. W. Muller, Crittsch commentaar op Van den Vcs Keinaerde, Utrecht, 

Oosthoek 19x7. 
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herde, een ander vermijdt dit woord even hardnekkig, vervangt het, als het in den paralleltekst 
voorkomt, geregeld door een ander. Al is BI een oostelijk dialect, hetgeen een vrij algemeen begrip 
is, hiermede wordt het geval-herde niet verklaard; de reden van het al of niet gebruiken van herde 
moet bij de persoonlijkheid van de kopiisten gezocht worden. 

Nog een laatste opmerking. Bij een vergelijkende tekstuitgave is het mogelijk uit een aantal 
dialectisch verschillende teksten een vergelijkende woordenlijst samen te stellen van verschillende 
woorden voor het hetzelfde begrip. En dat ontsteekt eenigszins een licht omtrent Middelneder- 
landsche isoglossen en woordgeografie. 

Zien wij in het St. Patricius vagevuur het woord anxt uit K in W meestal met anxt, soms door 
vrese weergegeven, in N bij voorkeur door vrese, in Hx bijna geregeld door vreyse, terwijl het Latijn 
heeft terror, periculum, horror, dan volgt daar toch met min of meer zekerheid uit* dat het dialect 
van Hx, dat is een Zuid-Limburgsch dialect, aan den vorm vreyse de voorkeur geeft. 

Ynnych uit K 196/8 wordt in : 

W Br Ht N BI Hx A 
innich devoet devoet ynnich ynnich ynnich wel 

en de comparatief yniger uit K 196/8 wordt in dezelfde volgorde weergegeven (behalve A)\ zie 
ook K 212/14 en 228/15. 

Hieruit volgt toch, dat Br en HÈ twee vrij ver van elkaar gelegen taalgroepen, den vreemden 
vorm verkiezen boven den Nederlandschen, hetgeen bij Br te begrijpen is, maar bij Ht, een West- 
Friesch middelnedcrlandsch dialect, toch zekef opvallend is. 

Zoo luidt preister uit K 192/3 en 210/8 in al de teksten priester (preester); Ht heeft eenmaal papc 
maar het latere Middelnedcrlandsch van den Hollandschen leek van Riele, gebruikt tweemaal het 
woord pape. 

Het vergelijken leert ons niet alleen nadere bijzonderheden omtrent Middelnederlandsche iso¬ 
glossen en dialectische woordgeografie, maar er blijkt ook uit, hoe de kopiisten er met hun woorden 
naar streefden zich aan te sluiten bij de locale gewoónten van hun streek. 

W 102/8 en al de andere teksten hebben het woord cisterne, maar het Zuid-Limburgsch dialect 
.uit een streek, waar de mergelgroeven niet onbekend zijn, vervangt dit dóór het karakteristiek- 
locale mergelputte. 

Maar genoeg, de uitgave zelf moet bewijzen, wat we hier toch *niet dan in zeer beknopten 
vorm zouden kunnen zeggen. 
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L DE VERHOUDING DER MIDDELNEDERLANDSCHE TEKSTEN VAN HET 

TONDALUS' VISIOEN TOT HET LATIJN EN TOT ELKAAR. 

Van het Visioen van Tondalus bezitten we zeven Middelnederlandsche teksten, voorkomend 
in de volgende handschriften: 

i. Amsterdam, Kon. Acad. XXXV (A) 
2. Berlijn Ms. Germ. 1087 (BI) 
3. Brussel II 2318 (Br) 
4. Brussel 21940 (J3) 
5. Den Haag K 33 (H) 
6. Gent 542 (G) 
7. Nijmegen Hs. Grandjean l) (N) 
Wij kunnen deze handschriften in drie groepen verdeden: A, B, G. 
Tot groep A behooren: BI, Br 2318, B 21940, N. 
Tot M B behooren: H en A. 
Tot w C behoort: G. 
Deze drie groepen verschillen door de inleiding, den tekst zelf en het dialect. De twee eerste pun¬ 

ten worden hierna uitvoerig besproken; het derde wordt behanddd samen met het dialect van 
de teksten van St. Patricius' vagevuur. 

DE INLEIDING. 

Geen enkele Mndl. tekst heeft de oorspronkelijke inleiding van Broeder Marcus overgenomen, al 
kunnen we uit enkele bijzonderheden met zekerheid opmaken, dat de groepen A en B ze gekend 
hebben, een feit dat niet van belang ontbloot is, als later zal blijken. Zoo vertellen beiden, dat het 
visioen in t Latijn geschreven werd door een monnik uit Ierland voor eene abdis en B voegt er bij, 
dat die monnik Marcus heette. De vertalers konden trouwens moeilijk gebruik maken van Broeder 
Marcus' zeer persoonlijke ontboezemingen; voor hen golden noch zijn eerbiedige verkleefdheid 
aan de eerwaarde G(isela) noch zijn verontschuldigingen over zijn gebrekkige kennis van het La¬ 
tijn, zoodat ze wel verplicht waren een ander begin te zoeken. 

Groep A vond eene uitkomst in 2 Thim. 3/1-5, waarmee de vergelijking volgt naar N*). 

Thimoiheus 

i. 

.En weet dit dat in de laatste 
dagen ontstaan zullen zware tijden. 

2. Want de menschen zullen zijn liefhebbers 
van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hoo- 

N 

SAncte pauwel die apostel secht tot thimo- 
theum sijnen jonger Inden lesten daghen sullen 
ancomen vreselike tijde Ende die menschen sul¬ 
len wesen hem selven mijnnende. Gierich. Over- 
modich. Hoveerdich. blasphemieres. ongehoer- 

‘) Thans in het bezit der Beide Weeshuizen te Nijmegen. 

*) Een boek getiteld Jardin de Devotion en gedrukt bij Collard Mansion in 1475 begint eveneens met eene plaats 

uit i Thim. 4/1: vSainct Pol lapotre a son disciple Thymothee ou Hij. chapitre de son espitre escript. Les hommes tourneront 

aucune fois Uur oye de verité ei se convertiront aux fables. (Holirop. Monum. typogr. des P. B. Planche 131). 
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vaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, 
ondankbaar, onheilig. 

3. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, 
achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde 
tot de góden. 

4. Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer 
liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 

5. Hebbende eene gedaante van Godzalig¬ 
heid, maar die de kracht dcrzclve verloochend 
hebben. 

sam. ondaneber vader ende moeder 1,] mysda- 
dich[,] sonder mijnne. sonder vrede. Overdadich. 
sonder suverheit. Sonder guedertierenheit Verra¬ 
ders:,] wrect Mynres der ghenoechten meer dan 
gods 

Oec hebbende die ghedacnte ofte den schijne 
der heilicheiden. mer die doechden daer van 
loochende 

Daarop volgt eene aanwijzing over het doel van het visioen, dat den menschen als spiegel voor¬ 
gehouden wordt om hen uit vrees voor de pijnigingen de zonden te doen vermijden, daar de liefde 
tot God dit niet vermag. 

Alles wat betrekking heeft op den datum van het visioen is weggelaten, en de tekst vangt dade¬ 
lijk aan met het eerste hoofdstuk: Incipit visio cujusdam tnilüis, etc. (Wag 5/ig.) 

Van groep B heeft alleen het Haagsche hs. eene inleiding. Na een kort gebed tot God, wiens hulp 
in 't volbrengen zijner taak hij afsmeektl), vertelt ons de schrijver, dat het visioen eerst uit een 
vreemde taal in het Latijn werd overgebracht: Dit nae volgende bucck was ghesonden endc ghedicht 
uuter barbarschcr talen in die latijnsche 2). van eynen tnanne van ghccstliken ordenen ende leven, die 
ghcnoempl was tnarchïus] eynre heyligcr of god wilt3) abdissen. Uit liefde voor zijn evennaaste heeft 
hij het boek in 't Nedcrlandsch trachten over te brengen: Otnme dese saké voerseyt \ hebbich dit 
werek voerwaert uier latijnscher talen, wille in duytschen te sclten. Hij vindt inderdaad zijn sen niet 
subtijl genoeg om zijn voorgenomen taak tot een goed einde te brengen zonder de hulp Gods en 
verzoekt dus den lezer zijn tekortkomingen te willen verontschuldigen. Dit drukt hij uit in de vol¬ 
gende woorden, die haast letterlijk overeenstemmen met dje van broeder Marcus: Oec biddieh 
hem allen dijt horen solen ochte lesen. vernyemense hijr in yet dat te calegierene $i[,] dat si dat verbeteren 
ende niet en ergeren omme alrc clerken ere Want esscr yet guets in dat cornet van gode ende al dander 
cornet van mijnen gebreken. Cf. Wag 4/i6: Si quid ibi videritis minus corrcctum, hoe nostre imputetis 
imperilie, sin autem aliquid in ea vest re placnit prudentie, divine gratie (el vestris orationibus) attri- 
bui te. Daarop begint de vertaling uit het Latyn met Wag 4/26: Visa est namque ipsa visio etc. 
Hiermee begint ook hs. A. 

In deze inleiding op hs. H moeten we vooral op twee punten letten. Ten eerste blijkt uit de 
aangchaalde plaatsen ten volle, dat de schrijver een volledigen Latijnschen tekst voor zich heeft 
gehad; en ten tweede dient ook de verklaring, dat hij zelf de vertaling gemaakt heeft als geloof¬ 
waardig beschouwd te worden. Het verschil met de teksten uit groep A is inderdaad zoo groot, 
dat het materieel onmogelijk is aan eene overdracht van het eene dialect in het andere te denken, 
wat voor de eerste groep, als we later zullen bewijzen, wel het geval is, ofschoon daar ook dezelfde 
verklaring voorkomt. Wij hebben hier zonder twijfel te doen met eene andere vertaling. 

C ook, beweert het visioen uit het Latijn vertaald te hebben: so willic hu cenen bouc bedieden 
dien hic vonden hebbe in. den latine ende huut irecken in dietsche. Zijn sterk persoonlijke en vrije 
overzetting is een voldoende bewijs dat hij waarheid spreekt en enkele zeer eigenaardige bijzonder¬ 
heden uit zijne inleiding zullen zijn persoonlijkheid scherper in het licht stellen. Zoo vertelt ons 
C, dat hij zijn stof niet in rijm wenscht om te zetten, daar een dichter zich steeds aan beperkingen 
en uitweidingen schuldig maakt en het rijm niet past voor christelijke onderwerpen: men sal weten 
dat ic desen bouc niet en begheere te rimenc om dat icker no af no toe doen ne wille van den ghenen 
dat ic vand in lattine Ende 00c so en es men gheen helighe scrifluere sculdich te ritnene\,} want in 
den rijm een es gheen ander voordeel dan dat den hoor en geeft soeten luut Ende metten rimenc so wert 
alle helighe scrifluere gheconfondeert. 

l) Ook bij Patricius’ Vagevuur komt in ’t zelfde hs. een dergelijke inleiding voor. 

*) Wag 4/7: de barbarico in latinum trans ferret. Den Lat. tekst van Wagnrr duiden wij aan met Wag. 

*) Wag 3/1: Venerabih tic dco devote domne G , d e t d o n o abbattsse, frater Marcus etc. 
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Deze zinspeling op de berijmde verhalen in ’t algemeen en in ’t bijzonder op de geestelijke ver 
halen is van belang in verband met een verdere plaats, waar van Tondalus verteld wordt, dat hij 
was: i n allen p l a e t s e n[,] t a 11 e n hoven tallen tornoyen en de tallen j o o s- 
tementen ende hi was wel gheleert in goeden s e d en en d e s e er e we¬ 
tende en d e specialic j e gh e n vrouwen en verder: Dit so was sijn leven[:] hoven 
dansen boerden joostcren[,] dit was al sijn lcven[;] met dusghedanigher ydclheden so was hi besich. 
Ongetwijfeld wijst deze uitweiding over het hoofsche leven van Tondalus er op, dat de vertaling 
gemaakt werd ten tijde van het bloeiende ridderleven. De Latijnsche tekst zegt alleen, dat 
Tondalus beslagen was in de krijgskunst: militari arte non mediocriter instructus. (Wag 6/20). 
Het eenigszins wufte ridderleven beviel blijkbaar onzen vertaler niet, die zijn godsdienstigen 
zin er door gekrenkt moest voelen en er een groot gevaar in zag voor de zaligheid der zielen. 
Draagt hij in overeenstemming hiermee zijn w'erk niet op aan een edele jonkvrouw wiens salichede 
ic hebbe begheert van langhcn tiden alst wel recht es? Misschien ligt in die opdracht navolging van 
Broeder Marais’ opdracht aan zijne abdis, doch hoofdzakelijk meenen we er een teeken in te zien 
van schrijvers vroomheid, zoo niet van zijn monnikenstand, en eene onrechtstreeksche bestrijding 
van den schadelijken invloed der wereldsche ridderschap. 

In den titel wrordt vermeld, dat deze materie stad ghescreven inden spieghel hystoriael. J. Koop- 
mans heeft hieruit opgemaakt dat de bewerking gevolgd is naar het Specu lum Historiale 
van Vincentius Bellovacensis. l) Had Koopmans het juist voor, dan zou de vertaler zich blijkbaar 
wel duidelijker uitgedrukt hebben wraar hij verder schrijft: so willic hu eenen boitc bedieden dien 
hic vonden hebbe in den latine ende huilt trecken in dietsche.2) Een nadere vergelijking met Vin¬ 
centius laat ons trouwens toe die bewaring beslist tegen te spreken, zoodat aan die woorden alleen 
de waarde eener bloote verwijzing mag gehecht wforden. Mogelijk slaan ze op Maerlant’s Spieghel, 
daar de vertaling uit dezelfde streek afkomstig schijnt te zijn, ofschoon het, anders beschouwd, 
van iemand, die de dichters zoo weinig in eefe houdt, niet te verwachten valt, dat hij den schrijver 
van den Rijmbijbel de eer zou aandoen hem in ’t bijzonder te citeeren. Eene voldoende verklaring 
van beide plaatsen geeft ons de opvatting, die met de feiten strookt, dat G zijne vertaling heeft 
gemaakt naar een uitvoeriger handschrift, doch ook het bestaan kende van Vincentius’ tekst, dien 
hij eenvoudig vermeldt, wellicht wel om meer waarde aan zijn wferk bij te zetten. 

Uit al die bijzonderheden mogen wre in ieder geval besluiten, dat tekst G (groep C) ontstaan is 
na 1256, het jaar, waarin Vincentius Bellovacensis zijn Speculum voltooide, na den bloeitijd der 
Middeleeuwsche berijmde ridderromans en geestelijke verhalen, toen het geestelijke proza en de 
eeredienst van de H. Maagd3) zich begon te ontwikkelen, blijkbaar dus op het einde der 14de eeuw. 
Nadere inlichtingen over den vertaler ontbreken geheel; misschien is het niet van belang ontbloot 
hier op te merken, dat onze tekst in het hs. onmiddellijk volgt op het Leven van St. Amand door 
Gillis De Wcvel, ofschoon daaruit natuurlijk niet te besluiten valt, dat er eenig verband zou bestaan 
tusschen de twee werken. 

DE TEKSTEN. 

Groep a. 

Een oppervlakkige lezing der verschillende handschriften is voldoende om ons dadelijk aan te 
toonen, dat N, Br, B en BI tot eenzelfde groep behooren. Ten bewijze hiervan diene het tafereel 
van Tondalus’ plotseling afsterven: 

Br 

Hem quemen dey teken 

der doyt | Sijn hare viele | 

Sin vorhofft wart harde 

bleek | Sijn ogen warden 

B 

hem quamen die teyken 

der doit sijn haer viel sijn 

voer hoeft wart hart ende 

bleec sijn ogen worden 

N 

Hem quamen der doot 

teiken. Sijn voer hoeft waert 

bleek, sijne oogen worden 

blint. Sijne nase wart scarp. 

BI 

Hem quamen die teiken 

der doet. Sijn voerhoevet 

wart bleec. sijn ogen worden 

blijnt. sijn nase wart scarpe 

l) J. Koopmans, artikel in Tweemaandelijksch Tijdschrift, 1901, I, p. 427 e.v. 

*) Wat verder 12/4 zegt hij nog: also sullen wise hescriven in latïine omme te.... Deze zin komt in het Latijn niet 

voor, zoodat we hier wel met eene vergissing van den vertaler zullen te doen hebben. 

3) Op verschillende plaatsen, die niet in het Latijn voorkomen, spreekt de vertaler van de H. Maagd. 
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Br 

blint | Sijn nase wart scharpp 

ind bleek | Sin kyne viele 

neder warts | Ende alle sijne 

lenc worden stijff | Dat gesijn- 

de des huys liep men [dedt] 

de spisc cinwech | Die schilt 

knechte riepen | Die wiert 

van den huise weende | men 

strecte dat licham j men 

lude die kloeken | die clereck- 

schappc quemen dar toe 

loepende[,] den volcke ver¬ 

wonderde ! ende all dcy stat 

wart bedrofft van des goi- 

den Ridders haestiger doitj 

B 

blint sijn nase wart sebarp 

ende bleec sijn kyn viel 

nederwert ende alle die lede 

sijns lichams worden stijff 

Dat ghesinde vanden huse 

liep men dedc die spijsc en 

' wecb die schilt knechten 

riepen Die weert vanden 

huse wcynden men strecten 

dat licham men luden die 

doeken die clergie quam 

dair toe gelopen den volcke 

verwonderden ende alle die 

stat wert bedroeft van des 

gueden ridders haestiger 

doit. 

N 

ende bleeck Sijn kijn viel 

nederwart Ende alle sine 

lede worden stijf. Dat gbe- 

sijnne des huscs liep. men 

dede die spijse en wech Die 

schiltkncchten riepen Die 

wiert vanden huse weynde 

Men streede dat lichacm. 

men lude die doeken, die 

clercscappc quamen daer 

toe lopene. den volc ver¬ 

wonderde Ende alle die stat 

waert bedrueft om des guc 

den ridders haestiger doot[.] 

BI 

ende bleec. sijn kijn viel 

nederwaert. ende al sijn 

leede worden stijf Dat ge- 

sijnde vanden [huys] liep Men 

dede die spijse enwech. die 

scilt knechten riepen. Die 

weert van den huys scrie- 

den. Men strecten dat lij- 

cham. men luiden die doe¬ 

ken. die dercscop quamen 

daer toe loepen Den [volc] 

verwonderden, ende al die 

stat wart bedroeft van des 

gueden ridders hacstcgcn 

doet. 

* 

Niettegenstaande de groote overeenkomst tusschcn deze vier hss., merken we toch, bij eene 
nadere vergelijking alleen maar van bovenstaande regelen, dat ze heel wat verschillen in lezing, 
spelling, morphologie en woordenkeus. B.v.: 

N en BI: vergeten, Br: S ij n hare viele, B: s ij n ha er viel; 

N leest: Die w i e rt vanden huse weynde, BI: Die weert van den huys s c r i e d en, 
Br : Die wiert van den h u i s e weende, B: Die weert vanden huse weynd e n ; 

N: clercscappc luidt in BI: dercscop, in Br: cler eckschappe, in B: clergie ; 

N: quamen daer toe lopene, BI: quamen daer toe loepen, Br: qu e men dar 
toe loep ende, B: quam dair toe gelopen. 

Deze verschillen zijn niet tot deze enkele plaats beperkt, doch loopen over het gcheele boek en 
zijn soms veel aanzienlijke!*. Zooals het met vele handschriften gebeurde, zijn hier ook bij het af- 
schrijvcn kopiisten aan het werk geweest, die den voor hen liggenden tekst ovcrbrachtcn in dat 
Nederlandsch, dat hun eigen was en in dién vorm, dien zij als den best passenden beschouwden. 
Hunne persoonlijkheid is dus van overwegend belang en waar die ons onbekend blijft, zal een zekere 
omzichtigheid bij het beoordeelen en emendeeren van hun werk steeds noodzakelijk wezen. Dit 
geldt onder meer voor de dialectische eigenaardigheden. De meeste kopiisten in de Middeleeuwen 
waren monniken en toen was het een gewoon iets. dat een monnik van klooster veranderde 
en in eene andere streek aanlandde. Werd hij in zijne nieuwe verblijfplaats belast met het overschrij¬ 
ven van een bepaalden tekst, dan is het licht mogelijk, dat zijn werk beïnvloed werd door de taal 
van zijn nieuwe omgeving of omgekeerd, zoo hij moest overschrijven in het plaatselijk dialect. Daar¬ 
bij dient dan nog de invloed gevoegd te worden van den model tekst. Was de kopiist bekwaam en 
zorgvuldig, dan zal die invloed gering geweest zijn ; was hij integendeel een onbevoegde en slordige 
scriver of scriversc dan mogen we aannemen, dat hij in menig geval alleen woorden overnam 
zonder al te veel op hun zin of op hun vorm te letten. De studie onzer hss. staaft dit ten volle en 
zoo gebeurt het dikwijls, dat een ongewone vorm of een onduidelijke zin dadelijk uit een foutief 
afschrijven kunnen verklaard worden, als men een anderen tekst er naast legt. Waar dit oorspron¬ 
kelijke ontbreekt, wordt het dan natuurlijk een zeer gewaagd iets, ex cathedra uitspraak te doen, 
vooral in den tegenwoordigen stand onzer Middelnederlandsche dialectstudie. 

Eenige voorbeelden mogen hier volgen: 

a) In de hss. B en BI vinden wij (zie bl. tO/22) b.v. het woord sottelickc (soltelic) voor het La¬ 
tijn suavitcr, een lezing, welke op zichzelf ons heel zonderling zou voorkomen, doch na vergelijking 
met de plaats in X dadelijk opgeheldcrd wordt. iY heeft inderdaad ook sot telt ken, doch als correctie 
van soelteliken, de lezing van Br, blijkbaar de oorspronkelijke. Ziet men deze correctie over het 

1 
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hoofd, dan blijft de lezing van B en BI absoluut onverklaarbaar; het aangeven der correctie maakt 
integendeel elk commentaar overbodig. 

b) In Br 52/g lezen wij van een brug smaelre dan dye daer wy hit var aff spraken. Tusschen dan 
en dye is het woord daer doorgehaald. Op het eerste gezicht zou deze doorhaling allicht aan een 
vergissing van den kopiist woorden toegeschreven; bij vergelijking met K, waar staat: smailre 
dan da wyr enz. blijkt evenwel, dat Br den tekst heeft veranderd en de correctie dus een andere 
oorzaak heeft. 

c) In B (*2/15 is het woord weghe doorgehaald. Wordt deze doorhaling onopgemerkt voorbijge¬ 
gaan, dan is de zin niet te verklaren; wordt er rekening mede gehouden, dan kan men er uit be¬ 
sluiten niet alléén, dat het woord in den volzin thuis hoort, doch ook wordt deze plaats samen 
met andere een bewijs, dat B een afschrift is, in dit geval van een N-tekst. Toevallig kunnen wij hier 
bij vermelden, dat deze plaats in B ons onverklaarbaar is gebleven, totdat wij het hs. N ont¬ 
dekten. Voor onze teksten is de plaats nu van minder belang, doch het had ook anders kunnen 
zijn en in verband daarmede is dit een bewijsplaats te meer, zoo al niet voor de noodzakelijkheid, 
dan. toch voor de wenschelijkheid van diplomatische afdrukken van oudere teksten. Een uitgever 
van zulke teksten publiceert nu eenmaal niet voor zichzelf noch voor zijn onmiddellijke tijdge- 
nooten; zijn uitgave dient ook anderen de gelegenheid tot eigen oordeel te geven en niet het minst 
latere belangstellenden, wien daardoor, bij de eventueelc ontdekking van onbekend gebleven 
documenten tal van tijdroovende voorstudies bespaard blijven. 

d) In B 96/4 he* woord worden verbeterd uit worpen, op zichzelf een zeer onschuldig iets. Toch 
zit hier alweer meer achter, want in K komt foutief het woord worpen vóór worden voor, nogmaals 
een bewijs, dat B een afschrift is en wel van een X-tekst, die het foutieve gebruik van worpen 
heeft overgenomen. 

e) In Br 102/8 komt tweemaal het woord cisterne voor, waarvan het eerste doorgehaald is. De 
zin is met één cisterne duidelijk. K is corrupt en N heeft het woord tweemaal. Verondersteld, dat 
bij toeval alléén K, Br en N voor ons lagen, dan zou twijfel over de juiste lezing hier mogelijk 
zijn. De doorhaling in acht nemend'*, komt men echter dadelijk tot de conclusie, dat het wroord 
er tweemaal moet staan en het tweede de aanvang eencr glose is. 

f) Br I70/io heeft in afwijking van alle andere teksten: die cin man was i n wondetliker siivcr- 
heil in stede van v a n ; nu is in K juist na was doorgehaald vn, dat w'cllicht een fout is voor van, 
doch naar alle waarschijnlijkheid de aanleiding is geweest van het gebruik van in. 

g) Een dcrgclijk geval doet zich voor in N 177Iq w'aar geschreven staat dit al; K heeft dit; Br, B: dat, 
BI: dit. Dit al kan w’el een persoonlijke inlassching zijn, doch in K komt na dit een tot een inkt¬ 
vlek vervloeide onduidelijke letter voor. hetgeen de veronderstelling aannemelijk maakt, dat én 
K én N een tekst hebben gekopieerd, waarin het w'oordje al reeds voorkwam. 

Ook de rol van den corrector dient niet uit het oog verloren te worden: dit blijkt voor 
Patricius' Vagevuur op een treffende wijze uit een Haagsch handschrift en ook uit het Keulsche 
handschrift (zie blz. xxxiv en xxxv). 

In dit laatste handschrift worden b.v. verbeteringen aangebracht als: da uit do,soulden uit sou- 
den, moechte uit mochtc, siclen uit selen, speissen uit spissen, stoent uit stont, veil uit vil (impf. van 
vallen). Het belang van zulke verbeteringen voor de studie der taalvormen springt in het oog. 
De vraag, of zij van een kopiist dan wel van een corrector afkomstig zijn, is zelden met eenige zeker¬ 
heid te beantwoorden en w'aar dit niet kan, achten wrij het in den tegemvoordigen stand der Mid- 
delnederlandsche taalstudie niet te verantwoorden, slechts één der vormen als dén waren te erken¬ 
nen en den anderen stilzwijgend voorbij te gaan. Doet men dit wfel, dan geeft men niet alleen een 
verkeerd beeld van het handschrift, doch misleidt men de beoefenaars der taalstudie. 

Typisch is o. m. nog het volgende geval in K 142/6-8: Want dese rocch geil boven alle roechc ind 
specten[,] de altzo soisse ind genochlichen wais. Het woord wais is verbeterd uit noch. Deze verbete¬ 
ring zou ook nu voor de hand liggen en toch is zij onjuist, want de overeenstemmende plaats in 
de andere hss. levert ons het bewijs dat noch een schrijffout is voor rocch. Was K het eenig hs. 
gew'eest en had men dit naar de veelal gevolgde methode uitgegeven, dan had de lezing wais zonder 
eenigen twijfel voor iedereen als de w'are, oorspronkelijke lezing gegolden, en zou men aan de schrijf- 

Digitized by Google Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



XII 

fout noch verder geen aandacht meer hebben geschonken. Bij de latere ontdekking van een hs. 
Br of N zou men evenwel voor een onverklaarbare lezing hebben gestaan. 

Over de persoonlijkheid der kopiisten van Tondalus en Patricius’ vagevuur is ons jammer 
genoeg niets bekend, (voor A kennen we den naam van den kopiist, doch niets meer). 

Onderzoeken wij de vier hss. Ar, BI, Br, B nader, zoo komen we tot het besluit; dat N en Br het 
dichtst bij het oorspronkelijke Latijnsche verhaal staan, terwijl BI slechts een slordig afschrift van 
N schijnt te wezen en B tal van afwijkingen vertoont, die, ofschoon ze niet van overwegenden 
aard zijn, toch op een jongere redactie wijzen. 

In de eerste plaats dient dan onderzocht te worden: 

I. De verhouding van N tot Br. 

Beide handschriften zijn oostelijk getint, vooral Br, dat ongeveer op de uiterste oóstelijke grens 
moet ontstaan zijn; geen van beide levert ons echter eene geheel volledigen tekst. N heeft tal van plaat¬ 
sen, die niet of anders voorkomen in Br en omgekeerd. Hiervan volgen eenige voorbeelden: 

i) Ar27/i5‘i6: 0 hoe ongerecht ende gerecht is god 
Br: ende gerecht on tbr. 
Lat.: 0 quam injustus et crudelis est deus. 

2) N 33/1-4: Dit is die irste pijne der gheenre die dusdane dinghen doen. Ende tot dusdanen 
dinghen hoeren volhort doen Ende dan dese pijne na die du noch sien salste 

Br: Dit is die er sic pinc der gheenre die dusdane:: dingen doen. Ind die io d. d. hoer volbort 
geven die werden t z o d e s er p ij n en geordelt 

Lat.: Ista est prima talium pena perpetrantium et perpelrantihus conscientium et post islam 
ad major es, quas videbis, ducuntur penas. 

3) N 33/6-7: Du hebste sij niet verdient[.] da er om en s al sta er niet lijden 
Br: Du hebste se verdient mer nu sulster neyt lid en 
Lat. mer er is quidem, sed modo non palier is. 

4) N 37/7-g: ende dat roepen van den zielen die daer ghepint worden ende een slinckende roec 
van den swevel, heel die zin is hier weggevallen zeker wegens het tweemaal voor¬ 
komende swevel, wat er op wijst, dat N naar een ander hs. kopieerde. Hetzelfde geval 
doet zich in N herhaaldelijk voor o.m. 41/i2, 71/13-15 (ook in Br), 74/i2, 8O/18-20, 158/15. 

5) Br 8O/18-20: Ind doe sij in hoeren buke overmitz desen pijnen \to niet verleirt waren soe warp 
syse in den putte weder die soe dicke vervroren was Ind da worden sy weder vernoyet totten 
pyncti] (cf. 4) 

6) N 39/7-8: Ende doe hi se over ghebracht had 
Br : Ind nae dat se een luttel weges gegaen hadde 
Lat.: Et post transitum parvi itineris.... 

7) X 47/2-4: fEnde doe si die duvelen saghen berovcl soe ommestonden si se als verwoede hondc] 
ontbreekt in N% niet in Br. 

8) N 51/4: In hi sal slaat hi op een voorafgaande God in Gods barmhertichcit, terwijl Br 
leest: se sall, se slaande op barmhertichcit. Lat.: ipsc. 

9) N 55/17-19: Ten sij dat dat cleyn dijnc van gheheilichden steden ghenomen is of dat ghewiel is 
Br : ten sij dal dat cleyme dinek sij van geestliken steeden off dingen genomen off dat bewiet is 
Lat.: sive sacratum sive de sacrato aliquid furalur. 

10) A: 57/S-io: Ic en sal niet rnytti overgaen. mer du salste bij di selven overgaen Ende en sulster 
niet ledich over moegen gaen 

Br: Ic en sal neit mit dy over gan mer du sal ster [...] mogen overgaen 
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n) N 143/g-io: Ghecleedet mit ntijnnen waren sij heet 
Br: alle birneden sij van ntijnnen 
Lat.: dilectione cuncti fervebani. 

12) N 149/1012: Elc van hem allen haddèn aensichle bUnckende als die sonne sc hint toe 
middage 

Br: elc van hem had een blijn[cken]de ansichte als die schijne der sonnen in den 
midden daghe 

Lat.: Erat vero facies unuscujusque ex eis splcndida, sicul sol sp lende t in meridie. 

13) N 157/1012: Ende sy en rukendc oen niet op te heffen totten instrumenten tot ten (fout 
voor der) stielen gheluude 

Br: sie ein rukeden hare [hande] neit up te heffen ten Instrumenten der sueten geïnde 
Lat.: manus levare ad instrumenta musica. 

14) N 157/13: firmamente; Br: fundamente; Lat.: firmamentum. 

15) N 159/14-16: voegden van manigerhande verwen. ende manigerhande sange sijngende 
Br: vogele van mennigkerhande sange singende 

* 

16) N I67/1012: Want van allen creaturen en mochten den niet sijn verborgen, dien dat te samen 
cens verleent is te sien den sceppcr aller dijnc 

Br: Want neit van allen creaturen ein mochte dien sijn si ene verstoppen[,] dien datte samene 
cens verleent is te siene die schepper aller dinek 

Lat.: Non enim quiequam poterat creature visum obtundere, cui semel concessum estt omnium 
creatorcm videre. 

De plaatsen vermeld onder 4, 5, 10, wijzen er op, dat zoowel Br als N afgeschreven hebben van 
een anderen tekst. Gaan wij de andere afwijkingen na, dan merken w'e, dat nu eens N (als b.v. in 
1, 2, 9, 12, 14, .15) en dan w*eer Br (als in 3, 6, 11, 13, 16), de juiste lezing heeft. Moesten al 
de afwijkingen ten voordeele van N pleiten, dan zouden we mogen veronderstellen, dat N kopieerde 
naar Br en zijn model verbeterde naar het Latijn. Doch die stelling moeten we wegens het boven¬ 
staande opgeven en de bron dient elders gezocht te worden. 

Bij het opsporen naar de oorspronkelijke redactie heeft ons een Middelfrankisch afschrift, dat 
zich te Keulen *) bevindt, zeer goede diensten bewezen. De tekst van dit handschrift stemt in 
zijn geheel overeen met dien van groep A, waarvan hij het volledigste type is. Zoo komen onder 
meer in K voor de weggevallen zinnen in N: 37/7, 71/13-3:5, in Br : 74/12, 8O/18-20. Op andere 
plaatsen verschaft echter deze X-tekst geen voldoende oplossing, zoodat een nader onderzoek 
naar de verhouding van N en Br tot K zich opdringt. 

* 

II. Verhouding van N en Br tot K. 

ê 

Als we even de Nederlandsche vertaling van groep A nader beschouwen, merken we dade¬ 
lijk, dat zij het werk is van een man, die getracht heeft het Latijn zoo veel mogelijk op den voet 
te volgen, dikwijls ten koste van de duidelijkheid en het Nederlandsche taaleigen. Nu en dan heb¬ 
ben de kopiisten in N, B en BI getracht dat te verhelpen, doch ze hebben hun werk niet syste¬ 
matisch doorgevoerd en men voelt maar al te wel op elke bladzijde, dat ze in de eerste plaats kopiisten 
waren, die het hun voorgclegde verhaal zoo nauwkeurig, zoo slaafsch mogelijk in hun dialect over¬ 
brachten zonder acht te geven op de beteekenis van hetgeen ze schreven. De enkele uitzonderingen 
hierop kunnen slechts den algemeenen regel bevestigen, want waar ze hunne rol te buiten gingen, 
blijken ze niet zelden onhandig en onbevoegd te wezen. Die slaafsche navolging is niet alleen aan 
den tekst zelf merkbaar, maar o. a. ook aan sommige woordvormen en het lijdt voor ons geen den 
minsten twijfel, dat zelfs spelling en woordenkeus er niet van gevrijwaard bleven, ofschoon het hier 
onmogelijk valt vooralsnog alle voorkomende gevallen voldoende te controleeren, bij gebrek aan 

l) Deel I, blz. 133. 
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V het noodige materiaal. Wij wenschcn op dit kopüstenwerk nogmaals de aandacht te vestigen, om¬ 
dat men bij tekstkritiek al te dikwijls vergeet, zooals wij boven zeiden, dat men niet met het werk 
van een schrijver, maar met dat van een afschrijver te doen heeft. De vergelijking van onze 
handschriften heeft ons geleerd, dat het in menig geval zeer onvoorzichtig ware geweest zelf als 
corrector op te treden, en dat men niet getrouw genoeg den tekst weergeven kan met al de bijzon¬ 
derheden over den toestand, waarin hij ons nagelaten werd. Uit enkele der volgende voorbeelden 
zal duidelijk blijken, hoe daarbij omzichtigheid geboden is. 

I. Overeenstemmingen van iV, Br met K. 

1) N 5/7-10: Alsoe alst enen ynnigen monick van Irlant dient dese tondolus openbaerde. ende 
voirt screef eenre ynniger abdissen diet an hem versochte; N en Br hebben dezelfde 
foutieve constructie. Inderdaad, vat men enen ynnigen monick op als nominatief 
van voirt screef, dan is het woordje ende te veel. Laat men dit woordje weg, dan 
wordt de tekst heel duidelijk. De zin in K leert ons echter dat enen ynnigen monick 
datief is van een werkwoord dat na openbaerde blijkbaar is weggevallen: Also 
als it ey me cynigen moenche van irlant deme it dese T ondalus offenbairde 
ende it vort schreijff eynre ynniger abdijssen de it van cme begerde. Deze zin vertoont de 
eigenaardigheid, dat een meewerkend voorwerp van een eerste werkwoord tevens 
onderwerp is van een volgende werkwoord. N en Br schreven letterlijk over zon¬ 
der daarop te letten; X bracht daarbij eynig, dat hier wel de beteekenis heeft 
van zeker, quidam, verkeerd over door ynnig, terwijl Br het vervangt door 
enigh ; beide veranderen ook die it van eme begerde in: diet an hem versochte. 

2) TV 17/14-15 : du biste omghekeert ende hevest mij weder levende ghemaeckt; hevest niet in Br, 
evenmin als in K (Br = K). 

3) N 33/1-4: Dit is die irste pijne der gheenre die dusdane dinghen doen. Ende lot dusdanen din- 
ghen hoeren volbort doen Ende dan dese pijne na die du noch sien salste — Br: Dit 
is._Ind die tot.... volbort geven die werden tzo deser pijnen geordelt 
Br letterlijk naar K, terwijl N verbetert naar Latijn. Cf. XII onder 3 waar Br = 
K contra N. 

* 

4) N 41/13 en Br vergeten evenals K : ende die vocte op die nederste tande 

5) N 51/i6-i8: Ende hi ghinc ghereit voir hem fom] den wech te volbrengen den hi te voeren sechde 
Ende die ziel riedel oec\ Br — X, letterlijk naar K. Manke vertaling van Lat: 
et valido cursii preccdens ad explendum iter, quod ante dixerat, illam suasit. 

6) N 57/2o: dijns peter ens koe; Br: dijns vader koe, als K; X verbetert. 

7) N 6I/8-9: Mer vanden ghenen die die scrijftuere anders dreiget; Br: XIer van dyen dcy 
schrijfture anders war dreyget, als K: van den den de schreyffCUrc 
anders w a druyct: Br = K. 

* 9 

8) N 91/17-21: 1c biddi want wij alsoe voel quadcr tormenten voergesien hebben datmen ghene quader 
en mach sien. Mer noch soe deneke ic werwarts dese lange wech aldus 
nedergaende leid et; deze manke en onduidelijke vertaling van Lat.: Rogo, cum lol 
mala ante vidcrimus, quod mm possint pejora non dico videri set nee c o git ar i, 
quo enz. is letterlijk door X en Br uit K overgenomen met eene lichte wijzi¬ 
ging; K leest voor noch soe : nachtant en Br: noch oec so, gedeeltelijk als X. 

9) N 115/17-18: Ende aldus dese onseligc becsle altoes stekende wart sij geslagen, stekende luidt 
in Br: stinekende, een onverklaarbare vorm, zoo ook K niet las stynkende. 

Hetzelfde geval komt verder nog eens voor: 

N 121/1-2: Op dat sij sijn onderhoerigen beterde; Br leest met K bekeerden (bekeierden) voor 
beterde. 
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10) .V 119/3-7: Mer sij lijden irste die mijnste pitte. die dn voer ghesien hevest. ende dan brenct 
men se hier tot desen l anden ghenen die hier eens in comen en mogen nummermeer 
uutcomen; deze onbeholpen zin letterlijk uit K met weglating van pynen: dan 
brenget men sy her zo desen pynen[,] van den genen der (leesirft;) de her eyns in 
comen en moegen nummerme us comen 

11) N 129/14: ende [sy] sechde den engel toe; het onderwerp sy ontbreekt in N, Br en K. 

12) Ar 131/6-7: soe sagen sij sommyge menschen; Br leest voor sommyge: lelikc, weer een onbe¬ 
grijpelijke vorm zonder Kt waar staat: leliche, met de beteekenis van leeken, 
in 't Latijn: laicos. Br begreep vast het Duitsche woord niet en schreef het 
letter voor letter over; N verstond het niet beter en verving het, foutief, door 
sommyge. 

13) N 133/20 e. v.: ghecledet mit sulken clcderen. daer hy nye mede ge cl eet en was. noch geen 
coninc vander werelt en mocht geclect werden; deze verduidelijkte zin luidt in Br: 
daer hie 'ny medt\,] noch geyn koninek van der werlt[,} en mocht e geclet werden, 
naar K: da hey nee myt noch geyn Conynck van der werelt[t] en mochtes gecleit 
werden 

14) N 141/1-2: alle sijn sunden sijn hem vergeven s onder dese twe\ sonder in Br: tot, naar 
K: bis 

15) N 141/10-12: ende sach der heiligen \chorc] verblidende mit god seggende; X schreef 
glorie fout voor chore, doch komt verder geheel overeen met Br en K. Lat.: vidit 
choros sanctorum exultantium d e o et dicentium. 

16) N 141/17-18: Guedertieren inden love\ X heeft met Br en K dezelfde verkeerde lezing voor 
Lat.: perseverantes in laude. 

17) X 143/7-8: Want dese rueke gaet boeven alle rneke ende speeien. die al te suete ende 
ghenoechlic roeck; idem in Br en K, woordelijk vertaald uit Lat.: Supe- 
rubat enitn omnium odoramentorum et aromatorum species ille d ulc is simus 
el delectabilis o dor (zie blz. XI). 

18) N 147/2-6: linde hem allen daer sij doer ghinghen in alle den scharen. mit gheneichden 
hoefden, mit bliden ansichten, ende mit groter blytscap quanten sij hem toe moeten 
E n d e n o c m e n d e m y / h o e r e n n a m e. s o e g r net e n de s ij s e ende.... 
— Br: Ind all die daer se doer gienghen In allen den scharen die quarnen hem 
te gemuete myt genedichen hoveden mit bliden angesijchten end mit groter 
blijtschapp e n d n o e m d e d e se z i e l e mit horen name end gruetese.... 
Het verschil tusschen .V en Br wordt opgehelderd door K: In (lees: Ind) alle 
de (hs. den) da si dorch geigen[%] in (hs. ind) alle dt{n] scharen quarnen en zo 
ge moet e myt gen ei den hoveden Mit bliden angesichte end myt groser vrouden 
ind noemden de sele myt item namen ind groten si: X verbetert 
naar Lat.: et cam proprio vocantes nomine saluiabant. 

« 

19) X 149/6-8: Daer olde manne ende wijven op saten. die geel ed et waren mit sijdenen 
clederen ende witten stolen ende mit croncn ende mit allen scierheiden verdui¬ 
delijkte tekst van Br: daer al de manne ind wijve mit sidenen clederen up saten 
ind witen stolen ind croncn ind mit allen zierheyden: de gewrongen zinsbouw in 
Br letterlijk uit K. Voor al de leest K echter alle. 

20) X 157/10-12: Ende sij en rakende o e n niet op te heffen tot ten instrumenten [der] stieten ghe- 
luede: foutieve vertaling van Lat.: manns levarc ad instrumenta musica.Br leest: 
sie ein rukeden harc\hande\ niet up te heffen ten Instrumenten der stielen geïnde; 
het is mogelijk, dat Br na hare het woord hande heeft willen bijvoegen, alhoewel 
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we eerder geneigd zijn aan te nemen dat én N én Br afgaan op K: si en 
achten ir neit up zo heven zo den instermenien der soisser gelude. 

21) N 157/13: dat firma men te; Br heeft fundamente als K: vondamente: Lat.: firma- 
mentum. 

22) N159/14-16: voegden van manigerhandc verwen, ende manigerhandc sange sijngende; de woor¬ 
den: verwen, ende manigerhandc komen niet voor in Br en ook niet in K. Lat.: 
aves muite diversorum colorum et diversarnm vocum. 

23) AT 159/i6-i8: E n de onder den boem wi essen oec leliën ende rosen her de voel Ende 
alle manieren vanwaclrukcnden kruden ende speciën; Br: lnd beneden onder 
den telgen vassenden lellen[%] rosen end all.... speciën harde vele ; 
Br = K. N gedeeltelijk naar Lat.: sub cujus etiam ra mis lilia et rosé muite 
ni mi s. et.... 

24) N I67/10-12: W a n l van allen creaturen en mochten den niet sijn verborgen. 
dien dat te samen eens verleent is te sien den scepper alre dijnc\ N verbetert foutief, 
wat in Br luidt: „Want neit van allen creaturen ein machte dien sijn si ene 
verstoppen^] dien.... Lat.: Non enim quiequam poter at creature visum obtun- 
dere, cui.... N begreep blijkbaar slecht sijn siene — zijn zicht. Br houdt het 
met K ; alle drie vertalen ook verkeerd creature, dat wel niet bij quiequam, maar 
bij visum zal hooren. 

25) N I69/16-17: Patricius heitmen apostel van hijrlant om dat hij dat lant bekeerde; deze woor¬ 
den komen niet voor in 't Latijn, wel in Br en Kf wat op eenzelfde bron wijst. 

26) N 171/io-n: Die een man was van wonderlilcr suverheit; Br leest voor van : in \ K leest van, 
doch van is verbeterd uit vn. is de verandering van van in in niet gewild door 
Br, dan moeten we aannemen, dat of wel Br afschreef van een hs. waarin in staat, 
of een niet verbeterd vn of wel van K zelf, vóór dat de correctie van uit vn 
aangebracht werd. Verschillende dergelijke gevallen doen zich voor in St. Patricius' 
Vagevuur (zie beneden). 

27) N 177/9-10 : Soe hebben wij dit al ghescreven ’, Br heeft voor dit al: dat. K heeft dit, doch na 
dit is eene inktvlek, waaronder cene onleesbare letter. Deze plaats stemt zonder¬ 
ling overeen met de voorgaande. We moeten er uit besluiten, dat N waarschijn¬ 
lijk kopieerde vaneen tekst, die de lezing al had en de lezing dat in Br moet dan als 
een persoonlijke wijziging opgevat worden, want er bestaat hier hoegenaamd 
geen grond aan om te nemen, dat Br van K zou afgeschreven hebben. 

Uit de bovenstaande plaatsen blijkt: 

i°. dat N en Br naar een met K verwanten tekst opgesteld zijn, vermits die tekst alléén ons de 
oplossing bezorgt van anders onverklaarbare moeilijkheden. 

2°. dat Br dichter bij dien tekst staat dan N. 

30. dat N vele verbeteringen aanbrengt, die meestal door het Latijn te verklaren zijn, wat laat 
veronderstellen, dat de schrijver het oorspronkelijke Latijnsche verhaal meer dan eens raadpleegde. 

II. Vormen en woorden in N en Bry die op Duitschen invloed wijzen. 

1) N 9/20-21: ofte bij gods guedertierenheit; bij beteekent hier bet; Br heeft bet, maar 
K: bcys. 

2) N 15/i6: des goensdaghes; Br: ein woensdages; flit ein naar K: cyns goedesdages. 
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3) Br I6/3: heeft den zonderlingen vorm vnde voor het gewone ind. K : ynd. Schreef Br hier 
ynd verkeerd af of stond in 't oorspronkelijke vnde ? 

4) N 19/2o: dese ziele; Br leest disse, K : dese. 

5) N 21/ii: heeft stcA als imperatief van sien, juist als K, Br: sich. Dezelfde vorm komt nog 
voor: A; 25/19: Sich dat is (Br: sijc) ; N 39/4: En ontsich dij niet (Br: ontsie); 
N 59/9: Sich die koe (Br: Sije.) Op al die plaatsen leest K : sych ; de gewone vorm 
in N en Br is sie. 

6) N 21/20 e.v.: Ende spreket mytten vingeren : Br leest springet voor spreket, eene mogelijke ver¬ 
gissing uit K : spriches. 

7) N 25/9: Nu heitstu mij; Br foutief: nu hevestu myr; K : mych. Dezelfde vorm myr komt 
verder in Br 34/19 voor: nier volge myr, waar N mij heeft, en K : mir. 

8) N 27/14-15: hoeren mont; Br. : eren, voor het gewone hoer, horen; K : eir. 

9) Br 32/4 * tzo deser pijnen voor to; K : tzo. Zelfde verschijnsel Br 40/i8: port z en ; Br I6O/4: 
vertsiert; K : ver t z eirt. 

10) N 35/17: Hoe sal ic desen wech nioegen a n g a e n \ Br : entgaen; K : ontgayn. 

11) N 37/i: Vander der d er pijnen; Br : Van der dirden pijnen; K : dirder. 

12) N 37/13: een voets breet; Br : eens 7toets; K : eyns voys. 

13) N 37/17: ongheseericht: Br : ongheserich e i l (38/7: ongesericht); K: ongequetz e it. 

14) Br 18/6: heeft nicht voor het gewone niet of nit of neit. Zelfde vorm Br 18/8. K telkens: neit. 

15) Br 58/3: Der Engel als K, voor het gewone die. 

16) N 6I/13-14: die sich onderlijnghe kusseden. Het wederkeerendc sich ontbreekt in Br; K: sich. 
Zelfde vorm in Br 112/20: Ind keert sich als K, waar N verandert: Soe keert h i vander 
eenre sijden. 

17) N 67/21: Nochtant salstu een pine sien; Br: nochtan sultu noch een pine siene; K : noch. 
Br kan foutief afgeschreven hebben voor nach; zijn modeltekst kan evenwel ook 
noch gelezen hebben (door K foutief overgenomen) of misschien verbeterde hij 
naar Latijn: adhuc tarnen videbis, welke laatste veronderstelling voor zulke klei¬ 
nigheid echter twijfelachtig is. 

18) Br 70/6: leest id voor et; K : it. 

19) Br 74/6: leest mijnsche, als K, onmiddellijk na menschen. De vorm mijnslic komt ook eens 
voor, waar K heeft: mynschlich. 

20) Br 76/5: leest fijl voor voel; K : vile. 

21) N IOI/18: doet een tiji vergaen was; Br: vurgaen; K : vur gegangen; de lezing van K is fou¬ 
tief (Lat.: facta itaque mora) ; Br bracht het letterlijk over door alléén het ver¬ 
leden deelwoord gegangen te veranderen in gaen. N verbeterde. 

22) N 145/2-3: Comt ghebenedide mijns vaders; Br: Cornet gebenediden in mijns vaders; de cor¬ 
rupte lezing in Br zal wel te wijten zijn aan K : Cornet ir gebenendiden myns 
vaders. 

23) N 175/9: en sal dij niet ontbreken; Br : ein breken; K : en brcchcn. 

Bij de voorafgaande plaatsen voegen we nog de volgende, die bepaaldelijk meer op de woorden 
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zelf slaan dan op hunne vormen; we hebben getracht beide groepen zoo streng mogelijk uit elkander 
te houden, al loopen ze hier en daar wel eens in elkaar om hun aard zelf. 

24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

N 25/15: 

N 51/i8: 

N 59/13: 

N 105/13: 

N 135/14: 

N 145/4 : 

N 167/9 : 

altoes werwerls; Br: alleweghe we[l]cker wegel K: olU wege wilcher wegen. 

Ende die ziel riedet oec; Br: idem. K: Ind de sele redet ouch. 

Ende sij pijnden sij hoer, Br = N. Constructie naar K : Ind sy pynde sy svch. 

doemen; Br : donre als K. 

elpenbenen; Br: venteneden naar K: vervrenwende. Op een andere plaats (158/19) 
heeft K: elpenbeinen, Br: elpenbeen, X: elpenbcynen. Br copieerde hier stellig een 
voor hem liggenden tekst; blz. 140/17 komt in K voor vervrenwende, evenwel 
met de geheel andere beteekenis van erfreuen en omgezet in Br door vervrowende, 
in N door vervrouwende. 

beghijnne; Br: ambeginne; K: anbegenne. 

een radie; Br: rayen\ K: raigen. 

Wij wijzen verder op de volgende vormen en woorden, die we terloops opteekenden: Br: arthi- 
naka, K: arthijmaka, N: archmake; — Br: druwede, K: druywede, N: dreighede (Br heeft ook: 
gedreigel voor K: gedrumd); — Br:gluyen, K:gluyen, X: gloyen;— Bridurch, K:dorch, X:doer) 
— Br: vleyssen, K: vleyssen, X: vlieten; — Niwrogen, K: wroegen, Br: vrowen en in verband 
hiermede: N: hoer wroegede voel simden, K: si wroegeden vod simden, Br: hoer vrogeden vele simden; 
— Br: liiedcn, K: lueyenden, N: loeiden (imperfect); — Br: heyschende, K: heyschenden, X: eisschede; 
— N: vergyft (gewl .geeft), K:vergyft, Br: vergijfft;— Br: also lange dat men, X:id., A’: kent dat 
men\ — Br: eesche, K: esche, N: asche) — Br: lounen, K: verloenen, N: toedienen) — Br: woeschen, 
K: woischen, Ar: dwogen. 

Niet alle plaatsen, die wij hierboven aanduidden of bespraken, beschouwen wij als doorslaande 
bewijzen. De identiteit van een Duitschen en een Nederlandschen vorm bewijst ipso facto niet, 
dat het Ndl. aan het Duitsch ontleend heeft; in menig geval hebben we naar alle waarschijnlijkheid 
een bestaanden dialectischen vorm voor ons. Zoolang dit echter niet voldoende uitgemaakt is en we 
van den anderen kant verschillende redenen hebben om aan te nemen, dat de Ncderlandsche tekst 
van een Duitschen afgeschreven werd, blijft de mogelijkheid van ontleening bestaan. Wordt eens 
aangetoond, dat we hier en daar met dialectvormen te doen hebben, dan zullen we daaruit met 
des te meer zekerheid kunnen besluiten, dat het handschrift geschreven werd op de alleruiterste 
grens onzer Middelnederlandsche dialecten, waar die langzamerhand overgaan tot het Duitsch en 
dat ook zou voor een nauwe verwantschap tusschen de teksten pleiten. 

Ten slotte willen wc nog opmerken, dat de voorafgaande argumenten vo^r onze stelling, gestaafd 
worden door de uiterlijke geschiedenis van het werk. (Deel I, blz. 87-89.) Welk Middelduitsch 
handschrift heeft nu tot voorbeeld gediend? Is dit K ? Nummer 9, blz. xiv, wijst reeds op een 
andere bron; nummer 2b en 27 blz. xvi leeren ons, dat K een afschrift is van een anderen tekst, 
waaraan Br en X hunne lezing te danken hebben; de plaatsen, welke straks onder III behandeld 
worden, bewijzen voldoende, dat K niet de oertekst zijn kan, maar er het dichtst bij staat. Is die 
oertekst een Duitsche of een Ncderlandsche? Dat is met het bestaande materiaal niet uit te maken. 
Men zie verder hetgeen bij St. Patricius’ Vagevuur gezegd wordt. 

III. Plaatsen, waaruit blijkt dat de tekst van dien wij hebben, niet de modeltekst 
geweest is. 

1) X 9/ib = Br: Want archmake is die meeste ende die hoeft stat; K leest: de mcistc hovet stat. 

2) X 9/20 = Br : ofte hij (— bet) gods guederticrcnhcit in 
van desen wereken; K : ofte beis gotz 

dien dat Ju de de ons die materie gaf 
godertierenheii wirt offenbair yn 
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demc dat heij ons de materie gaf van desen werke. In K is tusschen heij en ons de 
lettergreep d e st blijkbaar four voor dede doorgehaald. 

3) N II/22: alle dat hi te voeren sotteliken gesundiget had; het woord sotteliken is verbeterd 
uit soetteliken door doorhaling van de e. Br leest soetelike. Waarschijnlijk stond 
in het model van N eveneens soetteliken en begreep de kopiist of de corrector 
anders, want een dialectische vorm sotteliken voor soetteliken zal wel niet bestaan 
hebben. Het Latijn heeft suaviter. Het woord ontbreekt in K. 

4) N 13/i = Br: want manigerhande manieren van pijnen die ongeloeflick ende onverdrachlike 
waren leet hi; K: ... .de ongelovelichen waren ind onver dr achlich de 
hei leit. 

5 ) N 15/6-7 == &r: sijne oogen worden blint. Sijne nase wart scarp. ende bleeck; deze woorden 
staan in K na stif op regel 8. 

6) N 17/9-10 = Br: Ende als hi en ontfinc ende den wijn nutte de; K: Ind als hei yn 
ontfienek ynd den wyn m y t. 

7) N 17/19-20 = Br: mitten saligen teiken des cruces; K: myt dem tzeichen des seligen crutzes. 

8) N 31/io-n: Tot dat sij als brade die in eenre panne braden ende al ghcsmolten waren; 
Br heeft een braedc en gebraden is, K leest voor een braede: eyn drait. 

9) N 49/18-19: Al en had hij mij ander[s] nye guet ghedaen; Br: ....anders nyt got gedain; 
K: ... .n eit goet; het woord neit in K is verbeterd uit nee, een vorm die dus 
overeenkomt met N. Deze plaats geeft aanleiding tot verschillende veronder¬ 
stellingen. K en A7 hebben blijkbaar van een anderen tekst gekopieerd, doch Br 
kan ook de verbetering nyt uit K overgenomen hebben, terwijl N verbeterde 
naar Lat.: si nunquam fecisti mihi aliquid boni. — N en K komen ook 
overeen tegen Br op 53/12-13: geen voete die dacr op quamen; Br: gheen 
voet die dacr op qua tn. 

10) N 53/11-12: Die doer alle die voete der gcenre [g y n g c n\ die dacr over gyngen; het wegge¬ 
vallen gyngen komt voor in Br, doch de woorden die dacr over gyngen komen niet 
voor in K. 

11) N 81/6-7: Van [den] pinen der gcenre die in geesleliken staet qualiken leven; Br: Van [der] 
pijnen der geenre die in der gesteliken state quelike leven; K: Dit is van der 

* vij pynen der gener de qualichen leven in geistlichen leven. 

12) Ar 103/6-11 :Doe sach sij enen vierkanten putte als een water cisterne Cisterne dat is een 
onr eyn e putte, die tot hem tr eet and er vlietende voc hl ic heiden 

. van boven co mende der men q uit wes e n w i l. ende dacr in 
gheleidet werden; de ruim gedrukte woorden vormen eene glose, die 
niet in het Latijn voorkomt. Br heeft denzelfden tekst, doch haalde door het 
eerste cisterne. K vergeet: als een water cisterne Cisterne dat is een onreyne putte. 
Deze woorden zijn voor de duidelijkheid van den tekst niet noodzakelijk, zoodat 
er voor Br of N geene reden bestond ze aan den zin toe te voegen. Beiden zullen 
ze wel van een anderen tekst afgeschreven hebben; dit wordt bevestigd door hs. 
B, dat nu eens op Br en dan op N afgaat en waarin dezelfde regels voorkomen 
met bijvoeging van het woord glose tusschen de twee cisterne s. 

13) N 125/20 = Br: den wint leden ende doechden; de 2 woorden niet in K, ook niet in BI. 

14) N 155/2-4: Dusdane menschen hebben tronen ende pauwelionen \ de woorden hebben en ende 
zijn vergeten in Br. K: alsusdaynnige mynschen woenen in pauwelionen. Lat.: 
Hi tales habcnl thronos et papiliones. 
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15) N 157/i8-20 = Br: Dacr aen hingen... . dreiende scijven van golde; K: ... ,tnd der drede de 
schenen van go tilde; Lat.: sperule pendebant aurie. 

16) ƒ( 74/17: Een uiterlijk bewijs vinden we in het feit, dat de kop. zich vergist met fol 60b en 
fol 59b wil herschrijven. 

Over het algemeen houden N en Br het samen met K. De voorkomende verschillen moeten 
dus van een anderen tekst komen, tenzij men aanneme, dat Br voor het eerst de wijzigingen 
aanbracht en N ze van Br overnam. Hij de laatste veronderstelling wordt het dan echter 
moeielijk de afwijkingen van AT tot Br te verklaren. A’ heeft wel hier en daar verbeterd, aangevuld 
of veranderd, doch op bijna alle plaatsen, waar Br een afwijkende lezing vertoont, komt A over¬ 
een met K en omgekeerd, waar X afwijkt, komt Br overeen met K. Het Latijnsche oorspronkelijke 
verhaal brengt ons niet altijd de oplossing van die gevallen en deze overeenkomst met K kan niet 
bloot toevallig zijn. Nemen we aan, dat X en Br één model hebben gebruikt, dat ook diende voor 
K of er tenminste nauw mee verwant is, dan wordt de zaak duidelijker. Stellen we dit onbekende 
hs. voor door X, dan krijgen wc dus 't volgende schema: 

X 

K Br N 

Welke plaats moeten we nu in die rij toekennen aan de twee overblijvende hss. BI en B ? 

IV. Verhouding van BI en B tot X en Br. 

a) BI De plaats van BI is gauw aangewezen: BI is een afschrift naar een A:-tekst en een slordig 
afschrift. Op de 16 aangegeven gevallen,waar .V en Br verschillen (zie blz.xn en xni), houdt BI het 12 
maal met X (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13. 15, 16); 2 plaatsen ontbreken (b, 11) en slechts 
éénmaal heeft BI dezelfde lezing als Br(i^). BI neemt do verbeteringen en aanvullingen van .V over 
en laat ook weggevallen plaatsen weg. Het is onnoodig hiervan voorbeelden op te geven; een blik 
op de varianten zal den lezer daarvan dadelijk overtuigen. Nochtans vertoont BI hier en daar 
een juister lezing dan A\ B. v. X 49/b: onlsach, BI: ansach; — .V 53/12: gyngen, BI heeft het vergeten 
gyngen — N 59/5: voel hden, BI: vollijden; — A 77 14-15: /si dat ghi bekent die sa ken, BI: 
Ist dat gi begeert te weten, Lat.: Si hoe te movet\ .V 8I/17 vergat overmits den pynen, BI: niet. 
Typisch is de plaats waar BI met Br leest: fondament voor firmament (A 157 13). .V is hier het 
eenige hs. dat het Latijn volgt. De lezing van BI kan bezwaarlijk als eene verbetering gelden, zoo- 
dat we moeten veronderstellen, dat BI een anderen A-tekst gekend hoeft, wat dan ook zou ver¬ 
klaren waarom hij in sommige gevallen nader bij K staat dan bij X: b.v. A’ 19 Ti: weende voor K: 
wentelde, BI ~ K;— A 23/n: hij rerliehtede dese onsaligc, BI: onsalieheide — K; — A 71/20: 
bekende hoer mijsdadich, BI: oer misdaet, K: ir mvsdaden, Lat.: se ream esse; A 105/4: verheit et, 
BI: verheicet, Duitsch getinte vorm. K: verheitzet. • A 115/14: rallen. BI: vielen, K: veillen. In 
enkele dezer voorbeelden kan het Latijn als opheldering dienen, in andere niet. Daaruit besluiten 
wij, dat Bl niet afschreef van den tekst A. die voor ons ligt, maar van een ander handschrift, dat 
er slechts weinig van afwijkt. 

b) B Over B kunnen we ons niet zoo beslist uiten, omdat B m\ eens gelijk staat met A’ en dan weer 
met Br. Op de i(> reeds vermelde plaatsen gaat B 7 maal mee mot Br (3, 4. (>, 13. 14, 15. iO) 
en 8 maal met A (1, 2, 5, N, o. 10, ii, 12) terwijl een geval (7) onbeslist blijft, daar de blad¬ 
zijde in B uitgescheurd is. Evenals vroeger met A’ en Br, zijn we ook hier gedwongen aan tc* nemen, 
dat Br een onbekenden x-tekst gebruikte, die nauw verwant moet geweest zijn met .V, als het 
slot bewijst, en eenerzijds wegens de overeenkomsten met Br op een oudere versie wijst en ander¬ 
zijds op moderner redactie. Tal van stijve volzinnen heeft de kopiist buigzamer gemaakt, meer 
overeengebracht met den Nederlandschen zinsbouw; waar een uitdrukking niet te duidelijk scheen 
heeft hij ze menigmaal door een andere umschrcven. Zoo schrijft hij voor quanten der zielen 
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haestclic anxte: quamen die zielen hacstelic in anxt\ — voor Oec hadde he enen alten scharpen 
start ind lanek mit alten scharpen nagelen doir steeken: Ende hij had oic alle scarpen start ende lanc 
die myl altc scarpen nagelen doir steken was\ — voor den titel Die glorie van den hilligen ntoniken 
Nonnen ind Canoniken: Die glorie vanden heyligen monicken ende mecchden ende nonnen; — voor 
des engels; van den engel; zwevcl vuer: vuer van swevel; voor.... behalve enen priester Ind dese 
was: sonder enen priester ende die priester was\ — die eenne van desen : die een van desen tween; 
— dese pijne: dese tormente off pijnc\ — slogen sij se mit vele plagen ind slagen: sloeghen sy se mit 
voel slaghen ende pinichden se mit voel plaghen. Van een anderen kant is hij dikwijls zeer zorgeloos, 
laat geheele zinnen weg, juist daar waar voor ons eene vergelijking van groot gewicht zou kunnen 
zijn. 

De slotregels van N na het verhaal staan ook in B, zoodat beiden wel uit eenzelfde handschrift 
moeten ontstaan zijn. Br bevat die regels niet, noch K. Daar we voor B geene bepaalde beslissing 
kunnen nemen, hebben we zijne varianten opgenomen bij Br\ deze schikking levert ons typogra- 
phisch groot voordeel op. 

Vatten we de voorgaande uitingen over de verhouding der handschriften van groep A samen, 
dan komen we tot de volgende schematische voorstelling: 

X 

Br X 
/ ■ ■ ■A«|" » 

AT-» BI B 

Groep B en C. 
1 

Zooals wij reeds uit het boven gezegde konden af leiden, wijken groep B en C sterk van 
groep A af. Die overtuiging wordt door den geheelen tekst bevestigd. Als voorbeeld diene de 
volgende vergelijking: 

Br 18/i vlg. 

Hoe die duvele om sijne 
siele quamen end van den 
Engel verlost wart 

Als myne siele sprack hcy 
verscheyden soulde van dem 
lichame Ind sij wijste dattet 
doit was[,] omme dat sy hoire 
sonden wijste So begonste sey 
hoer tontsiene ' ind cin wijste 
nicht wat sey doin moyste 
Want sey entsach ] mer wat 
sey ontsach en wijste sey 
nicht | Sij woulde weder keren 
ten lichame[,] mer si en moch- 
ter neyt in komen Si woulde 
oec uutgain mer[.. ]over all ont¬ 
sach sij hoer | Ende al dus 
wentelde dese onsellige siele 
die hoer sonde bekende | Ind 

H !9/i vlg. 

Vander zielen die ver- 
sceyden was ende weder ten 
leven quam ende daernae 
openbaerde dese navolgende 
dinek 

Alse seit hi mijne seel horen 
lichame solde uut doen. ende . 
sijne doet bekinde | ende se 
wiste hoer mesdaet. begonste 
hoer te vrevsen. ende wat si 
doen solde en wiste si niet | 
ende si ontsachf,] mer si en 
wist niet wat si ontsach 

Si wolde in horen licham 
keren mer si en moeiite. si 
wolde uutguen mer si ontsach 
hoer al over al. 

Aldus keerde ende wcynde 
diese onghevallichste zeel. en¬ 
de en ghetruwede in nyemant 

G 18/i vlg. 

Doe sprac hi[ :]^41s mine siele 
huten lichame was ghevaren 
ende so den lichame dood 
sach [,] wert so haer vervarende 
ende en wiste wat an gaen[.] 
A/aer so wilde weder inden 
lichame keerenf,] maer so ne 
constc niet ghedoenf;] god en 
wildes niet ghedooghen[,] want 
hi meende haer groot wonder 
te vertooghene also ghi hooren 
sult[.l Dese keytivighe siele 
so doolde aldus hier ende 
daer Ende kende haer sonden 
menigherandc ende niewe- 
rinex up en hoopte so dan al- 
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[nyement] betruwende dan in 
gods barmherticheit Ende doe 
sij langhe aldus weynendef,] 
schriende end bevende[,] nit en 
wiste wat sij doin mochtc Soe 
sach sij ten lesten tot hoer 
warts komen [een] also groten 
schare van duvelen also dat 
sey nit alleyne en vervulleden 
dat huyss ind den hoff daer 
hoer lichame lach | mer och 
geyn wech en waes noch strate 
van der stat sij ein weren all 
voll duvelen. 

dan in gods ontfermicheit. Al- 
si aldus lange ghetwijvelt had- 
de. scryende / weynende ende 
beven de [,] en wrystse wat si 
doen mochte[.] Tachterste sach 
si te hoerwaert comende so 
mennighen onsu veren gheest. 
dat si niet alleyne thuysf,] daer 
hoer lichame in lach[,] en ver- 
volden[J mer in allen die weghc 
ende in alle die straeten van 
alle der stat en was niet eyn 
hoemixken en was van hem 
vol. 

leene up gods ontfaermichede. 
Doe so hare aldus langhe 

mesbaert haddef,] so weende 
so ende suchte ende bevede 

ende so en wiste wat angaenf.] 
7en laetsten sach so com- 

men te haer waert so groote 
menichte van duvelen dat al 
thuus vul was daer dese dode 
lach Ende ooc so ne was gheen 
strate in al destad[,]desesiele 
en saech al vul van quaden 
gheesten 

Groep B volgt het getrouwst den Latijnschen tekst en staat het dichtst bij groep A, waarmede 
zij vaak overeenkomsten vertoont; C levert ons echter een heel vrije, oorspronkelijke vertaling en 
voegt er hier en daar zelfs wat van zichzelf bij, dat niet van belang ontbloot is. B.v. blz. 88/4 
krijgen we een beschouwing over den aard van het huwelijk; blz. 10I/i vlg. kenschetst hij de 
voorafgaande pijnen als volgt: Lieve tnensche al desc vorseidc tormenten waren alle purgatorien[,] 
hels noch een cleen dinc gheweesl van dat ghi sult hooren noch hier naer.; blz. 127/i staat in verband 
hiermede te lezen: ende dit ivas dcersche paradijs.; blz. IO8/4-5 de volgende opmerking: Ay tnensche 
waerstu vroet ghi sout hu hier af wachten ende hier omme petnsen ende wandelen inde ghebode gods. 
109/2 nogmaals: Dit was een scoon woort om hem, 115/6*7: Ay lieve menschen hier omme souden wij 
peinsen | Want wij ne hebben hier ne gheene blivende stede; — op blz. 172/3 vlg. wordt een geheel stuk 
ingelascht, waarin de volgende vermelding van de H. Maagd: schijn gods ende in sine 
dricvoudichede ende te scoiiwene marien[,] cristus mocdere[,] die ghebenedide coninghinne van hemelrijke 
ende van cerderike; de H. Maagd wordt nog genoemd 47/4-5 en op het slot: Nu lact ons godevan 
hemelrijke dan bidden ende der glorieuser maghet sente marie.... enz. 

In geheel C komt maar één titel voor, nl. op blz. 123/4: Hier naer verclacrt die blijscap die 
tondalus desen rxidder was vcrtoochl. Deze titel verdeelt het visioen in de twee groote afdeelingen: 
de pijniging en de blijdschap. Van andere onderafdeelingen is geen sprake. 

Het hs. H uit groep B heeft de hoofdstukken van het Latijn gevolgd, doch plaatst er zijn eigen 
opschrift boven; hs. A uit dezelfde groep heeft ook geene opschriften. Dit hs. A is een tamelijk 
getrouw afschrift van H met hoofdzakelijk veranderingen in spelling, in morphologie en in woorden¬ 
keus. Soms wijkt A af van H. Nu eens laat hij iets weg dat hij misschien niet goed begreep als 
21/1 2: minnerse sompays, dan weer verandert hij de constructie van den zin, en ook wel een 
klein gedeelte van den tekst, voegt er ook wat bij van zichzelf of vult een woord aan, vergeten 
in H b.v.: 5/21 was, 13/r8 beval, 17/4 dit, 17/13 hebdi mi, 25/2 sach, 103/7 die, 109/ 3 eyn, 113/5 
om 141/8 ende 141 /14 cleederen. Deze aanvullingen zijn gedeeltelijk uit zich zelf te verklaren, 
(b.v. was, dit, cyn, ende), de andere evenwel wijzen of op een anderen modeltekst of op een ver¬ 
betering naar het Latijn. Op dit laatste wijzen: 

i°. De vervanging van den onv. verl. t. ovcrschreyff Hljj door den teg. t. over scrijft, dien wij 
ook in het Lat. aantreffen (transscribit) en juist op een plaats, waar in het Middelnederlandsch 
een onv. verl. t. wordt verwacht: er is inderdaad sprake van den tijd, waarin het visioen werd ge¬ 
schreven en als bijzonderheid wordt daarbij vermeld, dat toen Bernaert der abt van clerevaus 
het leven van Malachias schreef. 

2°. op blz. 5/19 wordt seyl in A vervangen door vant in den zin: Ende si was ghesien ende tersl- 
werj ghescrevcn also icht [sey/] int latijn. Een Latijnsch voorbeeld bestaat hier niet en toevallig 
is in H het woord seyl bijna gansch verdwenen ten gevolge van een opening in het papier. Lezen 
we sext dan slaat de volzin vermoedelijk op het voorafgaande op 3/14-5, doch daar wordt gezegd, 
dat: dit nae volgende hucck was ghesonden ende ghedicht u ut c r barbarse her talen in 
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die l a l ij n s c h e ! Lezen wij vant dan is de zin duidelijk en slaat de opmerking op de volgende 
bijzonderheden welke inderdaad in het Latijn voorkomen (zie over beide plaatsen ook Dl. I blz.60). 

30. A heeft den juist en naam der stad dunensen voor H dimensen. 
Daarentegen is in A niet verbeterd de foutieve spelling in H van thienen voor [due)nen ; A heeft 

chienen, een uit ihtenen verklaarbaren vorm. En op blz. 5/22 vervangt hij het juiste coninck door 
keizer (Lat. rex.) 

Op blz. 9/4 treffen wij de eigenaardige verandering van ryevyer in riemen, welke alweer door het 
Lat. corrigia is op te lossen. Groep A heeft hier ook riemen. Deze correctie en de bovenstaande 
gevallen zijn van zulken aard, dat een geregeld raadplegen van den Latijnschen tekst moet worden 
aangenomen. Of dit evenwel door den schrijver van A is geschied, is een andere vraag, welke wij 
niet bevestigend kunnen beantwoorden. Daartegen pleit, naast het feit, dat A het jongste afschrift 
is, vooral dat tal van fouten, in de plaatsnamen o.a., niet door htfm verbeterd zijn geworden. Wij 
meenen dan ook, dat A een anderen tekst dan H heeft gekend, die ofwel ouder was, ofwel verbeterd 
naar het Latijn en dat A op vele plaatsen zelfstandig is gaan veranderen. Aldus zijn een lezing 
als keizer voor koning, ongemotiveerde tekstwijzigingen en fouten te verklaren. Deze veronder¬ 
stelling kan nog door tal van andere plaatsen worden toegelicht o. m. door H 23/i-2, waar wij in 
A én een goede correctie én een foutieve interpretatie samen aantreffen, de variant moede: loepc 
51/15, doch, daar het niet in onze bedoeling ligt een critisch commentaar op beide teksten te leve¬ 
ren, moge deze korte bespreking volstaan. 

In zijn geheel vertoont A ons een veel modemeren en meer homogeenen Nederlandschen 
vorm, hetgeen ons in verband met het jaar der voltooiing, 1461, niet hoeft te verwonderen. Die 
datum is van belang voor de geschiedenis van het Nederlandsch, daar wij daardoor precies weten, 
welke veranderingen een vroegere tekst op dat oogenblik ip het oog van den kopiist moest 
ondergaan. 

Voor de meest afwijkende groep C dient ten slotte nog opgemerkt te worden, dat zij tevens de 
westelijkste is, terwijl groep B, evenals groep A waarschijnlijk uit het Oosten afkomstig is. 

De tijd der vertaling. 

Al onze handschriften dateeren uit de 15de eeuw. B werd omstreeks 1435 geschreven l), 
BI in 1468 *); voor de andere is geen nadere dateering op te geven. Wij kunnen er uit opmaken, 
dat de vertaling ten laatste in het begin der 15de eeuw werd gemaakt. Naar alle waarschijnlijk¬ 
heid klimt ze evenwel hooger op. Voor St. Patricius’ Vagevuur wordt aan het einde van den 
tekst als datum opgegeven 1387 „bi sunte Remigius” (1 October): Dese pairicius was inden loer 
ons heren, cccc. Ixxx. alse ghescreven sleet int passionael. ende oec van sinen levene Ende het wert 
over gheset uuten latine. in duutsche. Inden I a er ons heren, Af°. c c c. I x x xv ij. b i 
sunte remigius Br 310/13-18. Daar S. P. V. nu met Tondalus voorkomt in de hss. K, N, 
B, BI en er telkens aan voorafgaat, is de veronderstelling, dat ook Tondalus in denzelfden tijd 
werd geschreven, zeer aannemelijk. De volgende passage: So meynen ich Tondelus vijsione van 
yrlant van den pijnen de heij sach end leit yn deme vegevuir. Yn dutschen zo seizen us dem latine 
End o u c h p atr ij c ij des apostels vegev ure van ir l ant zo eymc spegel alre 
mynschen aen zo seyn (K 4/3—8), maakt die veronderstelling vrij wel tot zekerheid. Ook Br, dat 
alléén Tondalus’ Visioen bevat, heeft dezelfde passage. Of voor Br hieruit moet worden besloten, 
dat de tekst van St. Patricius' Vagevuur verloren is gegaan? Waarschijnlijk wel, doch onmogelijk 
is het alweer niet, dat de kopiist niet in de gelegenheid was, zijn werk te voleindigen. 

I)c taal der teksten is, aangezien alle onze handschriften afschriften zijn, van iets lateren tijd. 
Aangenomen mag worden, dat zij (met uitzondering van .4) den overgang vertegenwoordigt van 
de 14de naar de 15de eeuw, wellicht deze laatste inluidt. 

Met meer of mindere waarschijnlijkheid meenen wij te kunnen vaststellen: 

De door Broeder Marcus in 1149 geschreven Latijnsche Tondalus werd driemaal in 't Middel- 

*) Zie de beschrijving der hss. in Dl. I. 

•) Zie de Handschriften van Jan van Ruusbroec’s werken door W. de Vreese. Gent, Siffer 1900 I. p. 151. 
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nederlandsch vertaald. Misschien is de eerste vertaling in het Middclduitsch geschreven en in 
het begin der 15de eeuw in het Middelnederlandse]) overgebracht. Deze eerste vertaling ver¬ 
spreidde zich over het oostelijk gebied onzer taal en vond haren weg niet naar het Westen. 

De tweede vertaling is, voor zoover dat uit de ons bekende handschriften is op te maken, 
oorspronkelijk Middelnederlandse!). Zij ontstond eveneens in het oostelijk taalgebied, wijkt 
echter meer af van het Latijn en heeft haar vertegenwoordiger in het Noorden. 

Dc derde vertaling is zonder twijfel oorspronkelijk Middelnederlandsch; zij wijkt nog veel 
meer af van het Latijn en is in tegenstelling met de beide eerste in het Westen ontstaan, ergens 
in Wcst-Vlaanderen. Zij verschilt van de overige niet alléén door de taal en den inhoud zelf, 
doch ook door een vrijer, zelfstandiger, op meer dan eene plaats dichterlijker behandeling van 
de stof; zij is meer ongedwongen, persoonlijker en veel minder stroef dan de andere, welke zich 
te veel door hun Latijnsche voorbeeld lieten binden. 

De drie vertalingen vertegenwoordigen een vrij aanzienlijk gedeelte van het Middelnederlandsche 
taalgebied in de jaren ± 1400 tot ± 1450. 
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DE VERHOUDING DER MIDDELNEDERLANDSCHE TEKSTEN VAN 

ST. PATRICIUS-VAGEVUUR TOT HET LATIJN EN TOT ELKAAR. 

HET 

HET LATIJNSCHE MODEL. 

Volgens bijna al de handschriften is het verhaal van ridder Owein vertaald uit het Latijn „in 
duytscher talen” (zie II blz. 310). Waarschijnlijk is het, dat met de „duytsche tale” het Middel- 
nederlandsch bedoeld wordt, maar als wij bedenken, dat wij ook een Kculschen tekst hebben, 
dan kan in abstracto dat „duytsche” ook iets anders dan Middelnedcrlandsch beteekenen. De 
meer of mindere waarschijnlijkheid hiervan wordt beneden besproken. W ij zullen echter wel kunnen 
bewijzen, dat noch de door Mali en Jenkins gepubliceerde Latijnsche teksten, noch het Utrechtsche 
Latijnsche handschrift het onmiddellijke voorbeeld zijn gewreest van de Middelnederlandsche pro¬ 
zateksten. 

De Latijnsche teksten zijn Co (Colgan), Ba (Bamberg), Ar (Arundel) uitgegeven door Mali ; Harl 
(Harley), Roy (Royal) uitgegeven door Jenkins; het Utrechtsche handschrift is niet uitgegeven.l) 

Dat het Utrechtsche handschrift niet in aanmerking komt zal bewezen zijn, als we het gestelde 
bewijzen voor Ba, daar Ba en Utrecht samen tot de oudste teksten behooren. *) 

Ba, Ar, Co zijn niet Wij zullen dus eerst aantoonen, dat Ba, Co en Ar niet het voorbeeld zijn 
het voorbeeld. geweest. 

Ofschoon Co eigenlijk buiten de bewijsvoering valt, daar Co een zeer jonge 
tekst is, samengesteld uit verschillende andere, bespreken wij hem volle¬ 
digheidshalve met de teksten Ba en Ar.3) 

Episode van den Ier. i°. Ba en Co missen de episode van den Ier. Al de Middelnederlandsche 
teksten hebben deze episode. 

Homilie. 

Dcns-deus-fout. 

2°. Ba heeft tusschen de straffen en de vreugde een sterk afwijkende ho¬ 
milie, Co en Ar hebben ze hcelemaal niet. 

3°. Ba, Ar en Co hebben een eigenaardige fout, voortgekomen uit een ver¬ 
keerd lezen van den tekst. In deze teksten zingen de engelen ter eerc van 
den ouden prior (Deel II blz. 204—207): Bealus es tu, et beatus est Deus, 
qui est in ore tuo. In plaats van Deus moest er staan dens, waarvan in het 
voorafgaande uitdrukkelijk gezegd wordt, dat hij de eenige is, dien de 
prior nog in zijn mond had. Al de Middelnederlandsche prozateksten heb¬ 
ben tand, behalve A en moeten dus een Lat. tekst hebben gehad, w'aarin 
de fout niet voorkwram. 

*) Zie Deel I blz. 276 e. v. 

*) Zie Deel I blz. 277 e. v. Beiden hebl>en het getal 12 voor de mannen in de zaal. 

3) Colgan lost in zijn uitgave daarenboven zeer dikwijls de afkortingen van liet handschrift verkeerd op bv. sps 

wordt bij Colgan spem en er staat dan: kabel gladium spetn, terwijl er moet staan: habet gladium spiritus (= des heyli- 

gen gheestes sweert). 
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I 

Afwijking in de verta¬ 
ling. 

Roy en Har! zijn niet 
het voorbeeld. 

Dens-deus-fout. 

Afwijking in de verta- 
ling. 

Co en Roy staan het 
dichtst bij het proza. 

— XXVI — 

.4°. Verder zijn er telkens kleinere afwijkingen tusschcn het Latijn van 
Ba, Ar, Co en het Middelnederlandseh proza, waarvan we in een ander 
verband weldra eenige voorbeelden zullen geven. 

Wat de teksten door Jenkins uitgegeven betreft, nl. Roy, Harl'. 

i°. Roy heeft de fout deus-dens. 

2°. Roy en Harl, vooral het laatste, wijken herhaaldelijk af van het Middel- 
nederlandsch proza, zooals wij nog zullen zien. 

Wij willen nl. de vraag beantwoorden, welke der Latijnsche teksten dan 
het dichtst bij het Middelnederlandsehe proza staat en krijgen dan tegelij¬ 
kertijd de gelegenheid van het voortdurend afwijken van de Latijnsche 
teksten voorbeelden te geven. 

Bij een vergelijking van het Latijn met het Middeinederlandsch proza 
stemmen in de meeste gevallen Co en Roy met het Middeinederlandsch 
overeen, maar wijken Ba, Ar en Harl af. 

We onderscheiden bij de Middelnederlandsche prozateksten twee groepen 
(zooals we beneden zullen aantoonen) nl. A en B en halen als type van 
groep A: IV, als type van groep B: Hx aan. Ziehier nu eenige voorbeelden 
uit de eerste hoofdstukken, die den aard van deze afwijkingen, respectie¬ 
velijk overeenstemmingen, typeeren. De latere hoofdstukken vertoonen 
hetzelfde verschijnsel. 

i°. Harl: de quibns etiam in Vila sancti Malachie scriptum invenimus. 

Ba : De hijs eciatn in vita sancti Malachie scriptum invenimus. 

Ar: idem. 

Roy en Co hebben dezen zin niet. evenmin het Middelnederlandsche proza 
(W 198 3 moest na gaf den zin hebben), wel de berijming. 

2°. Roy (Co) : Statimque in eodem loco ccclesiam construxil. et beati putris 
augustini canonicos vitam apostolicam sectantes in ea constituit. 

Ba : Statini vero in Ulo loco bcatus Batricius ccclesiam conslruxit et Cano¬ 
nicos regulares in ea constituit. 

Harl: Statim in Ulo loco ccclesiam construxil et canonicos regularem vitam 
ducentes in ea constituit. 

Ar heeft een zin als Harl. 

\V 200 7 (als type van groep A): K ndc to hanl macctc hi ter selver stede ene 
kerke. ende sette daer in sancte augustinus canonieke, die der hcilyghen 
apostelen ghclove na volghen 

Hx (als type van groep B): Ende te hant macctc hi ter selver stat eyn kirke 
in uilke hi sette santé augustijnus canonke die der heyligcr apostelen 
leven nae volgeden 

)°. Roy: multi. ingressi simt; qui regredientes. testati sunt. 

Co : qui egredientes. 

Ba Harl en Ar hebben dit niet. 

W 202/4-5 (als type van groep A): do si weder quamen 

ƒƒ, (als type van groep B): doe si wieder quamen 
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4°. Roy: Et quoniam ibidem homo a peccatis-purgatur. locus Me purgato¬ 
rium sancii patricii nominatur. Locus autem ecclcsic / reglis dicitur. 

Co = Roy behoudens het ontbreken van ibidem. 

Ba: Et quoniam ibi homo a peccatis purgatur, purgatorium locus illc voca- 
tur. Quia autem bcato Patricio priusquam alijs ostensus est, idem locus 

• sancti Patricij purgatorium nuncupatur. Porro ecclesie locus regularts 
dicitur. 

Ar: quoniam ibi homo a peccatis purgatur, locus ille purgatorium voca- 
tur. Et quia bcato patricio priusquam alij (lees: alijs) a domino 
ostcndebatur\ purgatorium sancti patricij nominatur; locus autem Ecclesiae 
reglis dicitur. 

Hart = Ar behoudens: Locus ecclesie Rcgulis dicitur. 

W 202/11-14 (als type voor groep A): Endc om dat daer een mcnsche van 
sinen sttndcn wort ghereynight. so nomet men die stede, sancte patricius 
veghever Mer die stat der kerken noemet men regularis 

Hx (als type voor groep B) = W behoudens ghereynighet, dat in Hl luidt 
ghesuvert en het tweede noemet mcnt dat luidt hetmen. 

Toch is noch Co noch Roy het voorbeeld geweest (zie blz. XXv en xxvi). 
Op de kleinere afwijkingen van het Lat. van Roy en Co van het Middelneder- 
landsch proza wordt in de aanteekeningen van de teksten de aandacht 
gevestigd (zie o. a. \V 202/14 enz.). 

Conclusie. Het Latijnsche voorbeeld is derhalve geen der teksten Utrecht, Ba, Ar, 
Co, Roy, Harl, maar moet een der jongere versies zijn, behoorendc waar¬ 
schijnlijk tot de eerste der 2 klassen van Ward (zie Deel I blz. 276), omdat 
de overeenkomsten met Roy het grootste zijn en Roy tot de bedoelde klasse 
behoort. 

DE MIDDELNEDERLANDSCHE TEKSTEN. 

Wat is nu de verhouding der Middelnederlandsche teksten onderling? 
De zeven prozateksten nl. W, Br, H2, X, BI, II x en A vertoonen bij een oppervlakkige lezing allen 

dialectische en andere verschillen. Maar het ontbreken van de inleiding in twee dezer teksten 
doet ons onmiddellijk de teksten in twee hoofdgroepen verdeden nl. A, de groep zonder inlei¬ 
ding en B, de groep met de inleiding. 

Tot A behooren \\\ Br, Ht, X, BI. 
Tot B behooren II\ en A. 
De verhouding van deze teksten is vrij ingewikkeld. 

Groep a. 

Bepalen wij voorloopig eerst min of meer de verhouding van de teksten van de hoofdgroep A. 

Bij deze groep A rekenen we ook den tekst uit Keulen Kl), die ook de inleiding mist en verder 
zeer groote overeenkomsten vertoont met de teksten van A. 

Uit twee willekeurig gekozen hoofdstukken van de teksten van A schrijven wij de volgende 
14 plaatsen op. Het gecursiveerde wijst op de overeenstemmingen of afwijkingen. 

1) Zie Deel I blz. 133. 

Digitized by Google Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



XXVIil 

c> 

<o * 
n ^ 

« 
•— V. 
SS -c. 

«o ^ 
•O 3 
* e 
s -3 

» i 

e 
o 

& 
\i 
4 
3 

0) 4 
3 .s *• 

* p ü • < H4 

II 
K 

— 4 

5 -c c 
♦-•OU 

*o *° *5) 

U •§ S 

1 5^ 
55 s 
o cs 

"C < 
G Ü 

C £ - 
U -G £ 

■o te __ 
G ^2 — 

‘— v », C 
x Ü o 

. o O je 2 'i 
& <* 3 

o 

C 

° « 
•g •*? p •— C .4 ^ 4i 
£ -£ C -C 

‘2 ** 5! 
. -o 
3 *d 
'■' o 

ï> 
* 4 
ü "^s r 

•g t " y o > 
71 JU 
u > ■*» 

=3 s £ 
: .2 4 

>. t o 
J2 O O 

*° 00 ** ;T 
f? 4 5 

F ^ 
* c 

^ r ° 
!* * v 
5 « ÏÜ g ^ 

V> u 
^ 5 rt 

•S .3 

■*£ 
4 

«o 

'2 >» JZ **- 

** g 
co £• 

*3 4 ^ ■♦* 5T </> «. 
c 5» 2 
u ^ C 
si -° v 
ac *S 
oc v s 

* 
— c 
o 
> 

■*? « • *c 

4 
c 
V ti 
■o 
a 

ili S 
*“ c 

2 ï 
•< 

G V> 
u -te 

•O Ü 
G v 

‘o. C 
4 
-o 

* 4 «* 
*0S & 4 

tt c 4 u 
•5 -g 

C o 
5 * . 
S g • 

5 *ë 
■5 c £ 
ifl ^ ^ 
c ✓ o 
\i . 1/ 
C u* •». \3 «-• 

35 

6 
u 

4/ 
-c 
d 

w • • *~9 
%» 
•3 

7» 
4 

^3 
u 
u 
«-> 

z 
4-4 

• 
• 

c X • 
u c 

S 
%» 

4-1 cO 0) !-• 

r 
V 

•« 
7) 
- 

d 
u 

*3 
d 

c 
u w 
w 

. ^ 

u. 

3 
\t 

-K ' *• 
£ 

-c 

71 

c 
£ 0 

7. 

X. 0 
7> 

4 
ra 4 

cj 
w 
X 

7) 
V 4 

c 
«♦ 

c 
c0 

4» 
SC 

u 
u 

-O S > 0 "3 

«-• w 

•2 -2 
c 

>. o 

■*= c 
^ V- 
f9 uc 
^ ü 
0/ V* 

"2i 
** V 

4 
-o 

£ o ^ 
• O « 
• < 

9 »^ ^ 

U ♦-• ii — CO G 

" j> 2 c 
ti ^ %* ?s % £ *° £ 
- Sf o "H 
^ * *c S 
QJ .** > ■—• r* j» 
e ~ ^ 
f6 . ♦* w> 
> U (I > > *3 *c a 

w %è . r* 

c J C d 
4, «J OJ 

* ^ g 
r % 
U >M 

♦-* -*i r jr; tr O o 
*- £ ,. 

•- 
d 

*§ I 5 ^ 
4> «_v ik *rt 

O JZ 
*B 9 ~ ^ o ^ 
c a *5» o u — -o u 

v> V 
‘2 -2 -ü ^ -o rt 

ï< s 

«k 
*2 C 

6 
JC •« 

(/> g 

>■ £ 
w & 

V) 

■S I 
>. ü 
C. ^ 

g £ ö (6 U Js 

S 0^ 
s ^ X 
g o d 
^ N «t 

»• 

^ s £ 
e § -c 
!; ^ 

U 
d 
>. 

u 
'/• V. “ 

\» o _ 
-c -d d a: P 5 

o ^ c 
♦^ Cfl M 
Cï 
N >* S 
^ U <3 

> -= & 

w 5 *6 
w r+ 
- o 5 

Si rt %. 
^ u -o 

C. 
tr ^ ^ 
C , o „ 
f3 ^ ,2 
> 2 P '- «S ««* ws 

rt 

J3 
O 
rt 

wj 
3 

U 
rt 

3 

%* 
a •« 71 

o a 
^3 ^ 

4/ 4> 
U -O 
G *C 
* 52 
3 

■° d 
C 4» 

U) 
•m G 
^ ° K ex> 
- d 
5 £’ 
« ♦: 

>*ï 2 o O 

mi § 

.2 S.5 
71 

s 
o .2 

Jj 3ï 
=G .0 

5 ci 

<L £35 u 7: o. 
— .5 — 
‘d “(/.-*-■ 
C1 J 4i 

U 

u ♦- 
d 

4 
o 
O 
> 
Q u 

d 

o 

Ti '- • ♦« ■*-> 
U 7> 5j 
O *C 7} 
&• 2 ■- 

3 ° & 

a - 
3 2^-- 

2 G o d 

* g s d ~ • S -s u rt 
0 2 g o c H SZ CTJ +* d 

4. 
3 u 

O 
O -= 

M u 
O 

«• ♦- 
% J2 

u 
rt 
u 
4. 
3 

35 
7. 
4. 

u v G 7» C C4 5 
.3 3 

d £, g G 

.§138 -— Tl 

•3 
C 
O 

c 
C 

rö 

1 
u 
\» 
Q 
S 
V 

r 

\i 

I 

4> 
0 s dJ i 

J £ 

*s 
K 

Tl 4» 4i 
4? *5 

d ’C 3 

c 
4 

4 
SI 

o ■*-* g rt 
fO 41 C 71 

4> 
04 
«0 
w 

1 
(O 
Ti 
d 

*4 * ■*# 
s 2 

u 
w 

V» “ w 

J5 M C3 M 0 

C9 e M4 

O U 
4L 
e 

>- ^ 
** 

O 

"u 
71 
>. 

N 
**- 
4 
CS 

s 
_u 
O 

1» 4; CD 
—1 

♦«» — 
d - 
2 S 

W 
4 

1-4 *>*• O yi d 
CO 

m* V 
u ^ 

W 
G. 

4 
c s* 

ö > O 3 

1 
c 
CO 

u • 
d 
3 

1 
O 
T. 

«-• ♦-> 
c 

u 7 ~o *4 3 
3 3 •-> 

G 
U •— ♦-* G 7 4> 
X G ►- 

it. 3 £ u 
7 
CO — O 

d 
w 

3 u 
u 

c. rö • p4 3 3 u> M 
4-< 
u 7! 

0 
2 

w 
3 
7- 

ct 3* 
« c 

• H >#« 0 ■—» 
X *-* C 71 w 

V 
£ 
CO 
u 
o 
(0 
71 

C 
4. 

7. 7. 

-C 

^ 3 

i 1. 

rt ^ 
"C 4. 

d v, 

o ï 
~ 71 

o 
s t 
I u 4/ o 
3 3 

4> 
7. 
7< 

C 
G. 

3 
O 

4< 
—• 

7 

7J 

'2 
i/l 
7 
4> 

Ö .3 
d v 
•"♦ ÖC 

11 XI ^ 
CD *<ï 

Ê0ÊÊ 

G \S 
O o 

*^3 
■H 
X G 

i 5 
“r u •? 
O 7) Q£ 

tj 
«3 

t £ 
■w 

^ -5? 

0 2P 

1 
13 4 4> 4 

3 
3 ■? •-• 64 

■C3 4) 
>* "o 

O 

2 ^ 
•>*- v» 
O "Q 

8 

— TJ 
71 

4) 
41 g 

S 

£ « 

1 
d 
45 

U 0 

— fc* 
3 A. 

2 

■3 ^ u 

.mm 4 2 

X $ . —4 

8 | 
"3 -S 

•M 
O 

C IS 4) 

«3 ^ £ 

2 cS 
4 

4> ca 
3 
G 
4i 

2 

CD 
.3 

7» 
Vt 

tc 

T3 
v. 

C 
4 

«i S 
flj \i 

Si 40 
c .3 

7> 

ï: o 
C "3 

O 
o 

•o 

2 * 
•S ^3 
U -G 
7> 2 

C J 

2 -■ 
"* C 
o 
X 64 

■♦« >2 
JS ** 

M 
'+— -C 
O 4C 

o ^ 
<J‘ - 
3 ^ 
> 
G 

4 
-*: 

u r> 
flj v» 
^ 64 

O 
>* *2? 
41 %» 
X 4C 

<♦• O 
C 

O vG 

£ 
o 

o 
—I ^ 2 .i' 
CO t> 
3 « 
C u 
C 4i 

" £ 
o 4 
IN C 

Digitized by Google Original from 

INDIANA UNIVERSITY 

8
°
. 

I
ta
 

d
ix

it
*
. 

p
a
ru

i*
 

in
c
l 

d
a
t 

h
i 

a
ls

o
 o

u
s
c
h

u
l*
 

e
n
d
e
 

d
a
t 

h
i 

a
ls

o
 

o
n

- 
e
n
d
e
 

d
a
t 

h
y
 

al
s[

o
] 

o
n

- 
e
n
d
c
 

d
a
t 

h
i 

a
l 

o
n

n
o

s
e
l 

e
n
d
e
 h

ij
 a

ls
o

e 
o
n
n
o
e
s
e
l 

e
n
d
e
 

h
i 

a
ls

o
 

o
n

n
o

s
e
l 

p
e
n

d
e
n

s
 

c
t 

q
u

a
s
i 

in
- 

d
ic

h
 

p
e
n
o
c
h
 

w
a
s
 

o
m

- 
s
c
h
u
ld

ic
h
 

g
h

e
n

o
^
c
h
 

n
o

s
e
l 

g
e
n

o
ic

h
 

w
a
s
 

o
m
 

g
h
e
n
o
e
c
h
 

w
a
s
 

o
m
 

d
a
t 

g
h
e
n
o
e
c
h
 

w
a
e
r 

w
a
n

t 
: 

g
e
n
o
e
c
h
 
w

e
e
r 

W
a
n

t 
h

i 



XXIX 

QQ P 

JS 
£ * ï 2 

V» 
_ V 

— 
•5 Q 

43 £c 

u 43 
O > W 

4 

« 
•*-» X3 4-1 
^ t 

*U 
05 u -*J 

tl 

a-' P 
tl 

>N ttfc 

^ C *P 
<a o> 'o T3 > ft 

>s 
O 

GS 

si* 

ü ^ o, 
w 2 

• — O 
43 — i> 

Gf; X • 

e « ._ 
■* £ - 
5 £ w 
o ^ * 

o ^ 
X *-> 

> P ^ 
< *W 
>. "^5 
W -3 > 55 
Si 5 £ 
C/ “ O 

0/ 
u GC F? 
K rt a 

ï^v *5J i/) 
4) w> . 

•C S» £ 

1 ~ 

rs< 

C ÜJ O 
’" 8 a3 ‘3 

p p c 

£ 8 3 
P P x •— n—< n 
rt w 
«-* rt 

«J £ 
*P <u fs 
o a 43 
p ^ p 
p* “Z p 

o % 
O U & 
o O rt 

A < H ^ 
P s 
<* >s 
o> *» 

•4-1 

2 » (-4 -X 
M> 
01 

«-< 

73 

o> 
> § & Ö 

p 3 
x: > «c 

a ~ £ .-go 

V 
T3 
C 
O» 

V 

.12 w 
w 0> 
e -s 
O) 

I 
3 

•ra 

01 
*5 

c 

ft. 
K 
O 
d 

c 
\i t 01 

01 -— 
H 
cx p 

01 
o 
> -3 2 

U) 
*2 *0 
** T3 

o 
0) 
rt 0) 

•p 
p 01 P 8 

0/ 
0> 
* 

01 
K 43 Xl £ 

— 
73 5 *p 

p 
4) 
P 
0/ 

*P 

•ft. 4-“ 01 0) 
'p 
p 
0) 

o p. 0> 

0) 
*p 

ft. a 
u O 
(O 4-> 

•o 
p 

W e
e
n

 

d
e

 C 
O 
* 

•P 
P 

W 

V 
p 
> 

<u 
p 

u 
01 
cs 
S 
x 

E a 

° t 
8 -± 

*p c 

0) - 
•rt 1» 
— ^ a *ït 
w 

l n 

a ■“ 
^ a 
8 3t> 
•° o 
5 oS 
i m 

p ’S rt 43 

„ Ë 

5 8 
Q e 

01 
rt 

> -C 

- c 
u 
0/ 

•• 

■P X *2 w 
43 
O c S 

% 73 X 

2 'O 
S t 
^ ft. 

«u w 
C5 

ft. 

0? u 
< •p P5 S 

8 

rt •*; 
* ^ 

* I 
01 

73 rt 

d * 

*■8 
- p 
•5 § 

rt g 
*P u 

CJ 
£ 
o 
-p 

5 e 
* E 
5 8 

K 0> 
V > 

s 
V. 
V) 

^ t o» 
T3 

K ^ -rt 
v •«: — ■** o rt 

•« to 43 

01 
T3 
P 
Si 

c 
O) 
u 
rt 

?N 

^S 

w V» 
i> ^ w C 

73 ^ 
- £ 
rt « 

*w 5 

u* "O 
> « > 43 

t a 

êif 

* 2 

8 fe 
8 > 

6 
.8 l 

ë ^ - s 

'S 
tr 

rt 
2 
(/i 

al 
rt 

o; 
k O 

^ ü r 
% < *> A» ^ 

v» w o v. .X 

-C. X* rt v» X v» P - - £ 

« «j 8 .§ 
^ * *o 2 
p $ h ~ 

“3 1/5 

sas 
rt ^ ? 
> ^ ? _- «o 

p 

C ^ ^ 
>. CJ ^ 
o k-< 

Ü 
4-> ^ 
>- _ 2 

•-; P ^3 w 0> 
•P 

p a *^s 
rt p p 

*p tfi 

v rt 
> 43 

0» 
C 
C 
J». 

è- 
•« 

t 
•ft. 
ft. 

•*J 
Vi 

■ 

M 
Oi 
> 

| i 
oi -a 
£ 

8 ^ 
*P 
u o 
^ N ✓ 4-. 

•X l/l 
O 

8 .S § 
* = o» 

I 
p 

'ƒ) o> 

r 
— 
rt 
V) 

x 
P 
O 

8 
P 

£ 
p 
p M 

‘8 
P (4 rt o> 

a a 

2 £ 
« 2 

o 
Cu U 

01 l/) 
O 

u 
c 

rt 
P 
Cu 

C 
rt 

^ S 43 X3 4/ 43 33 *3 

p 
p 
u 
0/ 

O c 
p M 
Hl 
o :p 

P 01 
rt .P 
c -p 

P 
u 
8 

X 
p 
4-* 

ö a a> m 
— 01 o 2 
Ö0 P e

n
im

 

P 
O w 
rt 
u 

K 

5 

*p -p ** 
s 

£ 
S X. 

o 
O 
u 

| 
*c 

■•- c 
C 2 *p« ^ E £ 

p 

• 
4-» 
P 

0 
P 
P 

• 
— 
X E 1 £• 3 Cu tr. - 4-4 u o O u 

i—i 

d
is

s
e

 

4 O 
O 
M 

I 
IU

I 

•- 
4-» *P 
rt o> 
L0 Cu n

e
in

 • 
o 

— 
— 

.2 P 
£ ft 

• o 
N 
— s

a
ri

i 0/ C 
u 
O 4-4 

• O 
rn 
►4 

rt 
X 

C «•• 
X 
X 

SJ 
p 

o 
p 
O 
> 

P 
01 
0) 

■Vfc 

x £ 
g § 

S S 
f9 *«* 
-p c 

o 

i - a 3 

3 c 

% 3 
^ P H , ZZ 

Digitized by Google Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



XXX 

In i worden in N en BI woorden weggelaten, die voorkomen in K, IV, Br en Ht (des land es). 
In 2, 3, 4 zien we de woordschikking in iV en BI op dezelfde wijze afwijken van de woordschik¬ 

king in K, IV, Br, H2- 
In 5 wordt hetzelfde woord in N en BI weggelaten, dat voorkomt in K, IV, Br, Ht (tnoghen). 
In 6 zijn weer woorden in N en BI weggelaten die in de andere teksten voorkomen (sijnre bijchte). 
In 7 staat dc woordschikking van N en BI, ofschoon ccnigszins verschillend,weer het dichtst 

bij elkaar, terwijl K, W, Br, Ht van beide andere teksten afwijken. 
In 8 ontbreekt in N en BI een woord, dat in de andere teksten voorkomt (dat), staat het woord 

want voor om dat in de andere teksten, staat de niets zeggende tusschenzin Dit sechde hi, die in K, 
IV, Br, H% ontbreekt. 

In 9 ontbreekt in N en BI een woord voorkomende in K, IV, Br, Ht (dal). 
In io ontbreekt een woord in A' en BI, voorkomende in K, IV, Br, Ht (se) en staat daer in voor 

int vuer. 
In ii staat in A* en BI het woord quam voor gheworpen was uit de andere teksten. 
In 12 staat in AT en BI het woord worpen voor brieden (K, IV, Br) branden (Ht) uit de andere 

teksten. 
In 13 laten N en BI beide een woord weg, dat behalve in K voorkomt in W, Br, Ht (goedertieren). 
In 14 hebben Ar en BI een wending (niet en vant), waarvoor K, \V, Br, Ht een geheel andere 

hebben (niet en solde gevonden hebben). 
Deze 14 plaatsen geven een vrij juist beeld van de meestal voorkomende overeenkomsten en 

afwijkingen der teksten. 
Er volgt uit het feit, dat K, IE, Br, H% vaak gezamenlijk afwijken van N en BI, terwijl N cn 

BI meestal overeenstemmen: De hoofdgroep A is te verdeden in de twee onderafdeelingen: K, 
\V, Br, H% en N, BI. 

Hoe verhouden zich nu verder dc teksten van deze eerste onderafdeeling. Is het verband 
tusschen K, IV, Br, even groot of bestaat er tusschen de verschillende teksten dezer onder- 
afdeeling een verschillend verband. 

Reeds bij het nagaan van de 14 bovengenoemde plaatsen blijkt duidelijk uit 3 ervan overeen¬ 
komst tusschen Br en Ht en afwijking van K en W nl. in: 

1. K en IT : verbogen genitief 
3. K en W : ind-ende 
7. K en W : ce-ye 

Br en //f : omschreven genitief. 
Br en Ht\ noch 
Br en //*: niet en - nie en. 

Een soortgelijk verschijnsel doet zich herhaaldelijk voor nl. dat Br en //, alleen samengaan. 
Vooral stemmen de woorden met elkaar overeen bv. 207/3, 207 4, 218 4, 220 2 (Lat. frons — 
voorhoofd zie W), 225 4, 227 4 (naeme), 229 4 (een participium door een bijzin vertaald), 230/3 
(duvel), 252/i, 254/2 hetzelfde woord tormenten, 254 3 (pensen), 257 4 (: van den lope), 257/i (ghedo- 
ghen), 258/3 (onghequets), 265/4 de constructie van: die diivele enz., 266 2-3 (ghinghen tot hem). 
266/5 c^e constructie van: ende wiren enz., 267/2 (rlammachtighe), 267 b (ongheqnets), 268/2 
(treden), 270 3-4 w«H>rdschikking, 271 1 (suljur en mant chic), 272 2 (^«vr die bniehghe te gaen), 
274/1 (goedertieren advocaet), ook ƒƒ,, 276 2 (onghequefs van hem), ook //,: onghequels, 278/3 (^L's 
onti)r.), 279 3 (besorchsaemheit) elders anders woord, 281/2 (die sonden), 281 3 (bi), 283/4 
doecht doechen), 286 1 (beboert teg. tijd), 292 1 (vandcr,) enz. 

Maar er is meer. Er zijn herhaaldelijk in den tekst van Ht plaatsen, die alleen te verklaren 
zijn in verband met Br. 

i°. H2 228/3 heeft het over den ridder, die den strijd met de duivelen verwacht: die te voren 
tnanlic leghen die menschen vacht. ILtfs* thants bereit manlic te striden teghens die 
duvelen 

Co heeft voor het tweede manlic: virilius dus een comparatief. IV heeft rhanliker, Br 
echter heeft den stellenden trap evenals IIf, die beantwoordt aan het Latijn van 
Koy: uiriliter. 
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2°. ƒƒ, 229/3*4 vertelt, dat de ridder Jhesus Christus aan kan roepen: dat hi hem bescherme 
mit cocnlick versekerheit 

Roy heeft: regio m unimine, W : koninekliker versekerheit, Br: conentlicker sekerheit. Waar¬ 
schijnlijk heeft in Br ook eerst conincklicker gestaan. In alle geval de vorm coenlick 
kan uit Br het best verklaard worden. 

3°. Bij de negende pinc zegt Ht 264/4: Inne qnam een wint van noerden endc bedrucken die 
duvelen 

\V : Daer en quam vanden noerden een stormende wint die die duvelen.... begreep 
Br: ende van noerden quam een wijnt van bedru die die duvelen.... begreep 

Bedrit is een tot nog in het Middelnederlandse)! niet bekend woord en is waar¬ 
schijnlijk een bedorven lezing van een vroeger bedrucken, dat in H% nog aanwezig is. 

4°. Ht spreekt bij het oversteken der brug van de pijnen, die de ridder van de duivelen ghe- 
doect hadde 275/3; ghedocct is een ongewone vorm. \V heeft gheleden. Maar Br heeft ghe- 
doecht. Beide teksten hebben vaak ghedoghen (o. a. 257/i) in tegenstelling met de 
andere teksten. 

Eindelijk op het slot, als den ridder verklaringen worden gegeven over het verblijf der 
zaligen, heeft //, de volgende plaats 301/1-2: Want wi sijn al over ghecomen doer die 
steden tot dese ruste ende overleden ontellike vrese (verbeterd door den corr. uit ruste 
overleden ende ontellike vrese). Dit is aldus volstrekt niet de zin van het Latijn. 

Roy (Co): Omnes autern ad liane requiem per illa loca Iransiuimus. O transitus inestimabiliter 
horribilis ! 

W : Want wi sin al over comen doer die steden toe deser rusten O over liden. ende ontellicke 
vereyse. 

Br: want wy sijnt al over comen doir die steden tot deser rusten overlidende ende elke vrese. 
Van deze plaats uit Br: overlidende ende elke vrese maakt Ht een zin, waarin Br goed te 
herkennen is (zie ook K). 

Ht 254/2-3: alle maniren van tormenten die men versieren mochten ende pensen die waren 
daer 

W : ... .die men denken machte weren daer ghesien 
Roy: Omnia genera tormentorum que excogitari possunt: ibidem uisa sunt. 

Al de andere teksten hebben maar een woord voor excogitari. En nu vertaalt Br 
dit juist door: ghepeynsen, dat in Ht voorkomt. 

H2 273/5 heeft seide voor het Lat. cogitans. De andere teksten van A hebben een 
woord als dachte behalve Br, dat heeft penseden. Welnu seide is in het handschrift 
verbeterd uit sensede, dat blijkbaar een verschrijving was van penseden uit Br. Eigen¬ 
aardig is, dat ook Hx en A hebben pensde en peisde. 

Wij meefien hieruit met recht te mogen besluiten, dat //, en Br in de onderafdee- 
ling van groep A onderling nauwer verwant zijn dan met K en W. 

Dat K en 11 verder onderling zeer nauw verwant zijn, is voor iedereen duidelijk, die 
een* of twee hoofdstukken met elkaar vergelijkt, (leen andere twee teksten zijn zoo aan elkaar 
gelijk in woordenkeus, woordschikking enz. (Men zie o. a. de 14 bovenaangehaalde plaatsen). 
Voor N en BI verwijzen we verder naar de beneden (blz. xu) te bespreken plaatsen. 

De verhouding schijnt dus zeer eenvoudig in groep A: A’ en BI behooren bij elkaar; K en IL; 
Br en Ht. 

Maar zoo klaar is dit niet. Want ofschoon een verwantschap van A* met BI, van K met W, 
van Br met //, onloochenbaar is, er doen zich zeer vaak storingen voor in deze verwantschap, die 
daarenboven blijken overeenkomsten te zijn met niet zoo nauw verwante teksten. Zoo zien we 
b.v. al in no. b van de boven (blz. xxvm) aangehaalde plaatsen dat Br met liet woord maecten 
afwijkt niet alleen van K, maar ook van H2 en overeenstemt met \\ , A en BI (zie no. 12 
duvelen in ƒƒ,). 
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Wij zullen van dat sporadisch verband van in het algemeen niet bij elkaar behoorende teksten 
(in casu afwijking van bij elkaar behoorende teksten) eenige voorbeelden geven: 

i°. Br gaat met N en BI en wijkt af van H2, K ex\W. 
a) Roy (Co en Ar): luccm tocius claritatis; Ba heeft een andere wending. 

N 221/15-16 en BI: dat licht alrc clacrhcit 
Br: dal licht van alre claerheit 

dat licht der claer heit 
K : dat licht der claerheit 
W: tlicht der claerheit 

b) Roy (Co en Ar): rota.cuius radii ct canti unciis igncis crant undiquc circumsepti. 
Ba: rota.... cuius radii et and vncis ferreis atque candcntibus vndique crant cir¬ 
cumsepli. 

N 255/17-18 en BI: rat.... Ende in die vlogelen (BI: vclghen) des rats waren alre 
wegen yseren gloiende haken doorslagen 

Br (Ht) :rat.... ende in die spraten dair a/f waren alre wegen doir slagen yseren gloyende haken 
K : rat.... 1 nd alle beslagen myt geloyenden hoechen 
W : rat.... ende al beslagen mil gluyenden yseren haken 

2°. BI gaat met K, XV, Br, deze vertalen niet goed het Lat., dat N beter vertaalt. 
Roy (Co): Sedit itaque.... aliquandiu; Ba, Ar en Harl hebben andere wending. 

N 223/io: Aldus sat hij neder 
K: Alsus sach hy neder 

* XV: Aldus sach hi neder 
Br: Aldus sach hy neder 
ƒƒ,: so sach hi neder 
BI: A Idus sach hi neder 

30. N laat iets weg, dat in BI, K, W, Br voorkomt. 
Roy (Co, Harl Ar en Ba): nee terrore concutitur 

N 235/8: en wart niet beruert 
BI: en waert niet mit anxt beroert 
K : en wart myt anxste neit verstoisse 
IV : en wart mit anxtc niet bestoten 
Br : en wart myt anxt niet bestoten 
H2: de hccle zin ontbreekt. 

Let op de letterlijker vertaling van K W en Br en de overeenkomst in dit opzicht 
tusschen N cn BI. 

K wijkt af van IV en toont overeenkomst met iV en BI. 
Roy (Co): Et ecce post horrorem talis auditus. sequitur horribilior demonum uisibilis aspectus. 

W 230/17: Siet na den anxtc van dusdanen horen, so volghcde daer na een anxteliker 
ansiene vanden duvelen 

K : Ind na dem anxste van alsulchem hoeren so valgede dar na eyn enxtlich ansien van 
duvelen 

N: Siet na desen anxtc van dusdanen hoeren soe volgeden daer nac een anxlelic ansien 
vanden duvelen 

Ook BI heeft den stellenden trap anxlelic, terwijl Br den comparatief heeft en 
Ht hem oorspronkelijk ook had. 

Andere voorbeelden zijn nog: 
4 

K gaat alleen met Ht: K 204>2, 212/8. 222/12 (hetzelfde woord icyle). 
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K gaat alleen met BI: K I96/i2, 218/14 (XV gaat met Br, Ht, X ; Ht is oorspronkelijk), 220; 14 
(hoffede-haepten), 230/6 (persoonsvorm). 

K gaat alleen met Br en BI: K 220/2-3 (gerechticheit). 
K gaat alleen met Br: K 204/i, 216/6. 
Br gaat alleen met BI: Br 220/7-8 (ende) 230/i8 (weglaten van na). 
Br gaat alleen met N en BI: N 209/8-g. 
Ht gaat alleen met BI : H% 205/2 209/4 enz. enz. Men vergelijke verder de plaatsen op blz. xu 

beneden aangehaald. 

Behalve deze overeenkomsten tusschen teksten van verschillende onderafdeelingen vertoont zich 
nog het volgende verschijnsel. 

Een van zijn gewone omgeving afwijkende tekst blijkt te zijn een vertaling van een anderen 
Latijnschen tekst, dan Roy. We herinneren er aan, dat meestal Roy w'ordt gevolgd. Ziehier eenigc 
voorbeelden: 

i°. Onder no. 4 blz. xxxii, behandelden wij de afwijking van K van XV en de overeenstem¬ 
ming met N en BI. Den afwijkenden stellenden trap van K, X en BI vinden we ook 
in het Latijn van Ba en Harl. 

Ba : Et ecce post horroren huius auditionis visio sequiter detnonutn horribilis. 
Harl: Et ecce post horridum sonitum talis audilns subsequitur et horribilis denionum 

visus. 

2°. W 220/i6: ten lesten begondc hem daer hi ginc. een cleyne licht doer dat hol te openbaren 
Br: ... .begonst hem toe lichten tederlic een dein licht doir dat hol 

Noch Ht, K noch X en BI (Hx A) hebben dit woord tederlic; A\ BI (Hx .1) hebben 
wel nauwelic. 

Harl: Tandem ex adverso lux parvula cepit eitnli interesse viro (lees volgens Jenkins: nitescere). 
Harl heeft dus geen woord voor tederlic. Maar Roy (en Co ook) heeft: Tandem ex 
aduerso lux paruula cepit eunti per joueam tenuiter lucem (sic). 

Br gaat dus met Roy (Co); de teksten \\\ K, H% met Harl; X, BI (Hx A) weer met Roy. 

30. W 190/17: Ende dat hi.... van desen groten sacramcnte deelachtig werden wolde 
K, Br, Ht en BI hebben allen: deelachtig worden maar BI heeft: v. d. g. s. wolde o n t f a n- 

ghen (zie blz. xxvill n° 4). Welnu Roy heeft: tand sacramenti ucllc fieri parlieipem, 
maar Harl: illud veile susciperc 

BI gaat dus met Harl, dc andere met Roy. 

W 272/13-14: dattet was verveerde an te sicne\ K — W, maar X (en met dezen tekst BI, Br, 
ƒƒ,) heeft: dattet ciselic scheen die ogen opwart te heffen ter hoecheiden der bruggen 

Welnu Roy heeft: ut etiam horribile uideretur ad ipsius altiiudinem oculos erigeremiuxr 
Harl: ut hortendum esset deorsnm asp i cere. 

\V en K gaan dus met Harl, de andere teksten van A met Roy. 

50. Roy : ostendens ei in eo multorum periculum \ ook Harl, Ar en Co hebben het werkwoord osten- 
dere. Nu vertaalt XV 208 11: Ende hi sal hem toenen (ook Br, X, Hx: toenen), maar K : 
ind hey sal eme sagen en //2 •’ ende hi sal hem ... .segghen. 

Ba heeft niet ostendens, maar dicens. K en Ht gaan dus met Ba, de andere met Rov (Harl 
Ar Co). 

Roy: uere pen Hens t feruorc penitudinis uicit suasionem prioris. 
Harl: per instantiam desiderii ardentis vicit dissuacionem prioris (.1 

per instanciam de si der ij). 
W 216 9-11: ende hi ghewarigher berouwenissen. ende heter penitencien. 

ontraden 

r heeft eveneens: 

verwan hi des priors 
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K Br N (BI laat het woord ghewarigher weg) vertalen op dezelfde manier. 
Ht vertaalt: ende bi volstandicheit so verwan hi des priors ontraden en staat dus dicht bij 

Harl. 

In het volgende geval vertaalt een tekst een zelfde woord van twee verschillende Latijnsche 
teksten, zooals dat in geen der andere Middelnederlandsche prozateksten vertaald is: 

Roy : propriaque manu fronti sue signum crucis imprxmens 
Harl :propiaque se manu signo crucis signans 
Br vertaalt m. sijnre propere hanl. In geen der andere teksten komt een woord voor 

propia voor, zie W 2I0/io. 

Hoe moeten wij deze drie verschijnselen nu verklaren nl.: 

а) Het onderling afwijken van gewoonlijk overeenstemmende teksten, terwijl die afwij¬ 
kingen blijken overeenstemmingen te zijn met een anderen tekst, dan de meest 
verwante; 

б) Het onderling afwijken van teksten, welke afwijkingen parallel loopen met de onderlinge 
afwijkingen der Latijnsche teksten; 

« 

c) Het geheel zelfstandig vertalen van een of ander Latijnsch woord ? 

Bij een afzonderlijke vertaling van elk der teksten uit verschillende Latijnsche versies zouden 
zich de verschijnselen b en c natuurlijk elk oogenblik voordoen. Dit is bij de teksten van A echter 
niet het geval. De vaak woordelijke overeenkomsten sluiten deze veronderstelling dadelijk geheel 
uit. De teksten zijn kopieën van elkaar. Er is een oertekst geweest. Nu is het bekend, dat men 
in de Middeleeuwen het kopiëeren van een tekst soms zeer vrij behandelde. Niet alleen de 
kopiist zelf, maar ook de corrector bracht wijzigingen aan, die het oorspronkelijke voorbeeld 
soms vrij veel deden afwijken van den nieuwen tekst. Werd een handschrift nu eenige malen 
gekopiëerd, dan kon het al zeer sterk verschillen met het origineel. 

Welnu onze teksten zijn afschriften op zijn minst van den tweeden rang. Uit de verbeteringen 
in het handschrift bij sommige der afwijkingen, verbeteringen van de hand van den kopiist, die 
zijn stuk nog eens overlas, of van den corrector, blijkt, dat er vroeger iets anders stond en wel 
datgene wat er verwacht wordt volgens den parallel loopenden tekst. 

Hieruit volgt voor deze gevallen, dat de afwijkingen ontstaan zijn door kopiist of corrector, die 
een tekst voor zich had zonder afwijkingen. Met eenige voorbeelden *) lichten wij dit toe voor de 
teksten van groep A, maar vermelden nu al, dat in de teksten van groep B zich hetzelfde ver¬ 
schijnsel vertoont. 

Bewijs voor K. \V 210/8: so ontfanct hi van alle den prees t e r e n die benedixie. ende hi bit hem 
allen dal si voer hem bidden. ende hi rnaect mit sijnre hanl een crtice voer sijn 
hoevet 

Deze plaats geeft K aldus weer: 
so ontfeinget hey de benedixie van allen den preisteren ind macht eyn cruce 

myt synre hant vor syn hoe ft; K laat dus een zin weg. Maar nu staan in het 
handschrift voor macht de rood doorgehaalde wroorden bidden ind hey, een 
overblijfsel van den verdwrcnen zin, die er dus eerst moet gestaan hebben, zoo- 
dat er toen geen afwijking was. 

Bewijs voor X. i°. N 213/8: oven; BI heeft ouven, maar dit is verbeterd uit ouen. 

2°. BI heeft den volgenden zin: 
Mer oer hemenden wijnt weyden daer den men nauwe mocht horen 

*) Andere dan de hier genoemde vindt men passim in de teksten zelf. 
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N 239/11-12 heeft daarentegen: 
Mer enen bernende wint weide daer den men naw mochte hoeren 
Maar in het handschrift van N is het woordje enen verbeterd uit oer dat 

er oorspronkelijk stond, maar rood doorgehaald is. 

3°. BI heeft dezen zin: 
ende die hoefde nederwarts in swevelicker vlammen 

N 253/5 heeft daarentegen: 
Ende die hoefde nederwarts hangende in swevelike vlammen 
Maar in het handschrift van N is swevelike verbeterd uit sweveliker. 

m 

4°. N 291/17: ghecleedet; de d‘is verbeterd uit t. En nu heeft BI ghekleet. 

50. N 311/i: Na weder is in den tekst doorgehaald ende eens deels drovich\ BI 
heeft nog: ende drovich, K: eyns deyls droevich evenals W en Br. ƒƒ, 
heeft: droefelijc. 

Bewijs voor H%. Er stond in Ht 228/4 oorspronkelijk: vele der duvelen. Uit de andere teksten blijkt, 
dat er mede bedoeld werd welc d. d. en dat dus de kopiist de v-spelling had 
gebruikt. (Roy: quis demonum). De corrector verbeterde echter niet v in w 
maar verbeterde vele tot velet waardoor er een zeer gewrongen zin ontstaat 
en natuurlijk geheel afwijkend van de andere teksten. 

Ht 229/2-3 stond oorspronkelijk: Dat woert goeds dat is devoetlic aen gheropen onsen 
here jhesum cristum. Uit de andere teksten blijkt, dat deze wending goed 
is (Roy : verbum deit deuote uidelicet inuocans ihesum christum), maar 
nu gaat de corrector verbeteren, haalt is en en van gheropen door en veran¬ 
dert de o van gheropen in ie, zoodat er nu komt te staan: Dat woert goeds dat 
devoetlic aen gheriep onsen here jhesum cristum, een wending, die wel een 
zin oplevert maar niet den oorspronkelijk bedoelden. 

H% 231/4 stond: anxteliker. Al de andere teksten hebben den comparatief. Roy: 
horribilior. De corrector maakt er van anxtelike. 

Ht 250/i had de kopiist een plaats goed geschreven nl. mochten, maar een woord 
fout nl. ghehoren (voor gheboren). De corrector maakt er nu, denkende, dat 
mochten fout is, mochmen van en verandert zoo den geheelen zin. 

De oorzaken van dit soort van wijzigingen door den kopiist aangebracht zijn steeds dezelfde of wel 
de kopiist verschreef zich en begreep het soms later bij het overlezen niet, zoodat hij dan den ge¬ 
heelen zin veranderde of wel hij begreep den oorspronkelijken tekst niet en veranderde maar. 
Bij den corrector gebeurde behalve het verschrijven natuurlijk hetzelfde. 

Zeer goed komt vooral bij Ht uit, welke gevolgen het kan hebben, wanneer twee personen, die 
ieder tot een andere dialectgroep behoorden, tot het ontstaan van een tekst'medegewerkt hebben. 
Maar ook illustreert vooral Ht (een eveneens bij de teksten van Tondalus opgemerkt verschijn¬ 
sel), den invloed, dien de persoon van den kopiist op het tot stand komen van een tekst kan heb¬ 
ben. Hij laat zijn eigen ik meespreken, voegt er woorden tusschen, die ter versterking dienen, of 
gaat zelfs zoover, dat hij den zinsbouw wijzigt. Soms is het de corrector geweest. Geheel oorspron¬ 
kelijke wendingen afgezien van typische verkortingen zijn o. a. H% 212/3, 216/i, 216/3 2I8/4, 224/4, 
226/3 (zie aant.), 228/1 (gods zone), 228/5 (ridder), 231/i (woordschikking) enz. enz. 

Op een gegeven oogenblik wordt in Ht een zin ingelascht, die noch in een der Latijnsche, 
noch in een der Middelnederlandsche bewerkingen voorkomt: 

Hf 308/3: • • • •Mer ist.... dattu_dine evenkersten mensche niet en doeste ghelije dy selven 
in lenen. in vercopen in verpachten Ende die .x. gebode goeds niet en waer neemste. so.... 

Zoo vinden wij dus de verklaring van het boven onder a) genoemde verschijnsel nl. het onder- 
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ling afwijken van gewoonlijk overeenstemmende teksten, terwijl die afwijkingen soms blijken 
overeenstemmingen te zijn met een anderen tekst dan de gewone, hierin gelegen: 

1. dat de teksten afschriften zijn van één oertekst of van teksten; die onderling niet afweken; 
2. dat kopiist en corrector hun persoonlijke opvattingen lieten gelden. 
Hoe nu b) en c) te verklaren ? 
De Middelnederlandschc oertekst is een onmiddellijke vertaling uit het Latijn, of een vertaling 

van den Keulschen tekst (zie hierover beneden). In beide gevallen echter hebben de kopiisten 
en correctors van onze Middelnederlandsche prozateksten bij het afschrijven en verbeteren van 
den uit het Latijn of uit het Middelduitsch vertaalden oertekst zeer waarschijnlijk nu en dan een 
Latijnsche versie, waarvan er één minstens, in aanmerking genomen de verbazende verbreiding 
der Latijnsche versies, hetzij zelfstandig, hetzij verwerkt in grootcre werken, in elk eenigszins 
belangrijk klooster moet aanwezig zijn geweest, gebruikt en aan de hand er van wijzigingen aange¬ 
bracht. Daar de Latijnsche versies zelf verschillen en ieder klooster niet dezelfde Latijnsche 
versie heeft gehad, verschillen de Middelnederlandsche prozateksten, die tot stand kwamen met 
behulp der verschillende Latijnsche versies natuurlijk ook van elkaar. Het voornaamste bewijs 
voor deze stelling is o. i. vooral gelegen in het verschijnsel, dat wij boven (blz. xxxm) waarnamen, 
dat vaak de verschillen tusschen de Middelnederlandsche prozateksten gelijk waren aan de 
verschillen van Latijnsche versies. Een ander bewijs vormen plaatsen als van Br (zie bij 
W 2I0/io), waar de vorm propere, die elders niet voorkomt, naar liet Latijnsche. propria uit Boy 
en Harl wijst. 

Met vrij groote zekerheid kunnen wij dus vaststellen: 
i°. K, W, Br, Ht staan dicht bij elkaar. 
2°. K en W zijn nauw' verwant; Br en Ht eveneens. 
30. Nauw verwant zijn A: en BI. 
40. De prozateksten, zooals wij die kennen, zijn bijna alle afschriften van oudere teksten. 

Deze oudere tekst eg vertoonen onderling minder afwijkingen dan de teksten, die wij kennen. 
5°. De afwijkingen in onze teksten zijn voor een deel toe te schrijven aan kopiisten en correc¬ 

tors, die zeer waarschijnlijk bij hun werk een of andere Latijnsche versie gebruikten. 

Welke der teksten van groep A staat nu het dichtst bij den uit het Latijn vertaalden oertekst? 
Vergelijken wij het Latijn van Boy, dat immers het naast verwant is aan den tekst ,v, die 

als voorbeeld diende, met de teksten van groep A, dan vertalen K en IF over het algemeen het 
trouwst. We houden natuurlijk alleen rekening met de teksten, zooals wij die kennen. Hoe of de 
voorbeelden voor Br of A\ waarin nog geen veranderingen door do afschrijvers zijn aangebracht, 
tot het Latijn stonden, is natuurlijk niet meer na te gaan. 

We komen nu aan de beantwoording der vraag: Is liet Middelnederlandse!! van IF de directe 
vei taling van het Latijn of het Middelduitsch van A ? Is dus het Middelduitsch van K het voor¬ 
beeld van W geweest of omgekeerd ? 

Indien de teksten, die wij hadden, geen afschriften waren, dan zou het niet moeilijk vallen deze 
kwfestie tc beslissen. Immers indien dan K allerlei plaatsen miste, die W had of foutieve ver¬ 
talingen gaf, die IF miste, dan moest IF natuurlijk het voorbeeld zijn. In het andere geval moest 
K het voorbeeld zijn. 

De tekst van K is inderdaad slechter dan die van IF, maar K is een afschrift van een 
ouderen tekst en deze /ekst miste zeker een groot deel der fouten enz. van ons handschrift (zie 
boven blz. xxxiv). Nemen wij daarenboven aan, dat sommige afwijkingen het gevolg zijn van 
het gebruik van verschillende Latijnsche versies bij het afschrijven, dan slinken de verschillen 
tusschen de oerteksten K en IF zeker tot een minimum en blijft de vraag onbeantwoord. 

Uit de onvolledigheid van den ons bekenden tekst van K te besluiten tot de prioriteit van 
W gaat niet aan. Maar pleit dan niets anders voor de prioriteit van het Middelnederlandse)) ? 

Twee argumenten kan men nog aanvoeren: 
i°. Op het einde van IF (ook in Br, Hf, BI) vindt men de verzekering, dat de legende vertaald 

is uit het Latijn. Was IF uit het Middelduitsch vertaald, dan kon men niet spreken van Latijn. 
Daarenboven heeft K deze verzekering niet. Het verzwijgt de bron. \V geeft een nauwkeurige 
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tijdsbepaling van dc vertaling, K niets. Bij de homilie (\V 27b) spreekt IV weer van Latijn, K zwijgt 
over dc bron. 

2°. In den Keulschen tekst komen taalvormen voor, die naar het Westen wijzen, zooals: sy 
Pynichdcn ir (meestal sich) tongc (naast tzonge) Inde (naast ind) volbort geven, consenlieren, over- 
moedige koenheit enz. en daarenboven hebben in K, zooals uit de correcties van het hand¬ 
schrift, blijkt eerst vormen gestaan, die meer Middelnederlandsch waren, maar door den cor¬ 
rector zijn verbeterd bv.: 

K 190/i8 hie is doorgehaald en verbeterd tot hey (elders laat dc corrector den vorm 
staan 192/15). 

K 192/19 suare is verbeterd tot sivairc 
K 202/8 getuchnisse „ „ „ getzuchnisse 

K 206/7 tidc „ „ „ tzide 
K 224/14 solen M „ M soclcn 
K 226/i mogen n tt n moegen 

Wat is de waarde van deze feiten: 
i°. De bewering, dat de tekst uit het Latijn vertaald is, behoeft niet van den Middelneder- 

landschen vertaler te zijn. Deze verzekering kan zeer goed al in het Middelduitsch voorkomen 
en uit het Middelduitsch vertaald zijn. W el is waar ontbreekt in den ons bekenden Keulschen 
tekst deze verzekering, maar ons handschrift is slechts een afschrift van een vroegeren tekst, 
waarin de verzekering kan gestaan hebben. Ook de tijdsbepaling kan in dien oertekst hebben 
gestaan. 

Nu is het echter zeker een opvallend toeval. dat juist die beweringen omtrent dc herkomst 
uit het Latijn in onzen Keulschen tekst zouden verdwenen zijn, terwijl ze in de meeste Middel- 
nederlandsche teksten voorkomen (Br, Ht, Hl). 

Er komt nog iets anders bij. Als het verhaal van ridder Owcin begint (blz. 212), vindt men de 
volgende versies in K en W: 

K: Dat gcicell in aldcn tzyden in des Conycks Stevens dage 
\V: Het gheriel in desen onsen tiden in coninc stevens daghen 
Br, X, BI hebben eveneens onsen. 
De Lat. teksten hebben allen (Ba, Co, Ar, Roy, Hart, Utrecht) nostris. 

Hendrik van Saltrey had het recht de gebeurtenissen als van zijn tijd te vermelden (zie 
Deel I blz. 19S e. v.), maar strikt genomen hadden de Middelnederlandsche vertalers dat niet, 
daar zij schreven op het einde der 14de eeuw en Owein zijn tocht volstrekt niet volbracht in hun 
tijd. Maar als zij toch spreken van onsen, dan geschiedt dit op voorbeeld van het Latijn. 

De schrijver van den Keulschen tekst kan zich rekenschap gegeven hebben van den tijd van 
eenige eeuwen, die lag tusschen zijn eigen tijd en dien van koning Steven en daarom aldcn hebben 
geschreven, maar o. i. is de kans, dat hij zich deze vrijheid veroorloofde, grooter, als hij ver¬ 
taalt uit een Middelnederlandschen tekst, dan wanneer hij een Latijnschen voor zich had. Het 
Latijn gold als te eerbiedwaardig, dan dat men er zoo gauw een verandering in aanbracht. Na¬ 
tuurlijk blijft altijd de kans bestaan, dat in het model van K onsen stond en 'aldcn op rekening 
van den afschrijver is te boeken, zooals dat waarschijnlijk in //, gebeurd is. 

Argument 1 is dus niet geheel zonder waarde, al is het niet afdoende. Wat te denken van 
argument 2? 

Zeer zeker is het voorkomen van Middelnederlandsche taalvormen, waaronder er die de klank¬ 
verschuiving niet hebben, een zeer opvallend iets. De Middehiederlandsche-Limburgsche taalvor¬ 
men uit de Knelde hebben tot de ontdekking geleid, dat het oorspronkelijke gedicht niet in het 
Middelduitsch was geschreven, maar de Middelduitsche tekst een bewerking was uit het Middel¬ 
nederlandsch. Maar men vergete niet, dat van een scherpe scheiding tusschen onze oostelijke dialec¬ 
ten en de Middelduitsche, in de Middeleeuwen nog minder sprake is dan nu. Trots staatkundige 
grenzen is op het oogenblik van een scherpe scheiding geen sprake. In Nederlandsch-Limburg 
dringt de Ouitsche klankverschuiving een heel eind het Nederlandsche taalgebied in. Hoe zou 
dat dan in de Middeleeuwen het geval hebben kunnen zijn? De taalgrenzen vervloeiden moer dan 
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nu in elkaar en het dóórdringen van Middelduitsche taalvormen in Middelnederlandsche dialecten 
is even gewoon als het omgekeerde (zie verder beneden het hoofdstuk over de taal). 

Maar hoe dan te verklaren de verbeteringen van de Middelnederlandsche vormen in den 
Keulschen tekst ? 

Inderdaad, dat wijst er op, dat men de Middelnederlandsche vormen voelde als een vreemd 
element, die er in konden gekomen zijn bij de vertaling uit het Middelnederlandsch. Dan zouden 
de andere Middelnederlandsche vormen uit den Keulschen tekst geen vormen zijn uit een over¬ 
gangsgebied, maar overblijfselen van oorspronkelijk Middelnederlandsch, die dc corrector niet 
uit den weg had geruimd. Deze redeneering is verleidelijk en heeft inderdaad veel waarschijnlijks. 
Er is iets, dat er tegen pleit. Neemt men aan, dat er tusschen het tot stand komen van den eersten 
Keulschen tekst en den tekst, dien wij hebben, lange tijd is verloopen, dan blijft de kans nog 
altijd bestaan, dat bij het schrijven van dien eersten K-tekst de Middelnederlandsche vormen in 
het dialect nog gangbaar waren, maar in den tijd van ons afschrift reeds als vreemde vormen 
werden gevoeld. Deze veronderstelling berust echter op zwakke gronden, als men bedenkt, dat de 
eerste Latijnsche tekst tot stand kwram niet voor 1189 en de tekst, dien wij hebben, 1387 geschre¬ 
ven was, dat men dus een vrij korten tijd overhoudt om daarin te stellen de vertaling en de 
verandering van de taalvormen. 

Welke argumenten kunnen nu aangevoerd worden voor de meening, dat W uit het Middel- 
duitsch is bewerkt ? Alleen dit: 

i°. In den tekst van N (ook Hx van groep B) 277jj staat boven de homilie: Een ynnich raet 
vanden ghenen die dit maecten in duuischen. Op het slot is eveneens de verzekering van een ver¬ 
taling in duutsch ook in andere teksten W 3IO/16-17. Is in duuischen een vingerwijzing naar het Mid¬ 
delduitsche voorbeeld ? 

2°. Een der oudste Latijnsche teksten bevindt zich in Bamberg. Het aangrenzende Beieren is 
langen tijd een brandpunt geweest van Iersch monnikenwezen (zie Deel I blz. 202). Onze legende 
is van Ierschen oorsprong evenals Tondalus' visioen. Nu is het zeer wraarschijnlijk, dat dc legende 
van Tondalus zich verspreid heeft uit het oosten naar ons land, daar in Duitschland de eerste ver¬ 
taling tot stand kwam (zie I blz. 64 e. v.). De veronderstelling, dat de legende van ridder Owein, 
waarvan een der oudste Latijnsche handschriften ook in Beieren voorkomt, een soortgelijke ge¬ 
schiedenis heeft gehad en dus van Duitschland uit zich westwaarts heeft verspreid, is volstrekt 
niet onwaarschijnlijk (zie Deel I blz. 202). 

Bij no. i moet men bedenken dat duutsch{en) geregeld voorkomt in den zin van Middelneder¬ 
landsch *) en men dus volstrekt niet aan middelduitsch behoeft te denken. 

Bij no. 2 houde men in het oog, dat in Bamberg wel een der oudere Latijnsche teksten voorkomt, 
maar in Utrecht ook, een plaats, die heel wrat westelijker ligt. De eerste vertaling behoeft dus 
volstrekt niet in Duitschland te hebben plaats gehad. Nu is het wel wTaar, dat W zeer sterke ooste¬ 
lijke taalvormen heeft, maar niets staat de meening in den weg, dat van het w’esten uit de le¬ 
gende zich naar het oosten heeft verspreid en de kopiist van W in het oosten van ons land thuis 
hoort, waar de werkzaamheid van Iersche monniken zich evenzeer deed gevoelen (zie Deel I bl. 217 
en bl. 202). 

Beide argumenten hebben derhalve weinig waarde. 
Vergelijken we met hetgeen we aanvoerden ten voordeele van dc priorieit van W, dan moeten 

wij erkennen, dat dc kans, dat W, dus het Middelnederlandsch, uit het Latijn is vertaald en K, het 
Middelduitsch, een bewerking van W is, het grootste is. 

Wij voegen er nadrukkelijk bij, dat zekerheid in dezen niet bestaat. 

Groep B. 

Tot groep B rekenen wij de teksten met de inleiding nl. //, en A. 
In het begin vertoonen zij groote verschillen met de teksten van groep A. Zij hebben de opdracht. 

Hx roept eerst Gods hulp in, opdat zijn wTerk nut moge stichten, zooals in het Gentsche hand- 

1) Zie o. a. Verdam, Spieghel der Sonden III nl. blz.XX — Middelned. W'oordenb. i. v. dietsc. — Taalkundige Bijdragen 

1, 230. v. Druten. Gesch. d. Sed. Bijbelvertaling 95- 
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schrift van Tondalus' visioen.Ook de bewerking verschilt niet alleen in woordenkeus maar ook 
in zinswending sterk van de teksten van groep A. Latere hoofdstukken na blz. 195—231 stem¬ 
men echter soms woordelijk met de A-teksten overeen, zoodat men de gedachte aan een oorspron¬ 
kelijke vertaling van dit gedeelte der B-teksten moet opgeven. Van blz. 231—261 af worden de 
verschillen weer grooter, blz. 261/H-267 is weer letterlijke overeenkomst, blz. 267/1-277 ver¬ 
schillen, maar 279/1-5 is bijna letterlijk N en BI en heeft een fout met N, BI gemeen, die de andere 
A-teksten vermijden: 

N (BI) spreekt van niement van sundeliken ghedachten 
Hx: sondeliken ghedachten 
K (W Br i/t): gesonden gedachten 
Roy: sant mentis nerno 

279/5-281/9 (Die) weer afwijkend, 28I/9-17 = N, BI. Op blz. 283 wijkt de titel eenigszins af 
en reg 5. De rest bijna gelijk aan A (N, BI in het bijzonder) evenals 285 met kleine afwijkingen; 
287 begint weer een vrije bewerking, waarbij echter o. i. niet aan een vertaling behoeft gedacht te 
worden, 289-295 idem met sterke verkortingen, 297-303 letterlijk = A (N, BI in het bijzonder), 
305 sterk verkort overigens A; 307 = A; 307/io tot uit verkort, weer vrij naar A. 

Wij zullen eerst een stuk afwijkend in groep A en B geven, daarna een overeenstemmend: 

i°. 
Roy 

Dicitur magnus sanctus pa¬ 
tricius.' Qui a primo estsecun- 
dus. qui dum in hyberina 
uerbum dei predicaret. atque 
miraculis gloriosis chorusca- 
ret! studuit bestiales homi- 
num illius patrie animos ter- 
rore tormentorum infemalium 
a malo reuocare. et paradisi 
gaudiorum promissione in bo- 
num confirmare. Eos uero 
inquit relator horum bestiales 
esse ueraciter et ipse comperi. 
Cum enim essem in patria illa. 
accessit ad me uir quidam 
ante pascha, cano quidem 
capite. et etate decrepita. 

2°. 
Roy. 

Post obitum autem sancti 
patricii erat prior quidam in 
eadem ecclesia, uir quidem 
sancte conuersationis. ita de- 
crepitus. ut pre senectute non 
haberet in capite nisi tantum- 
modo dentem unum. Et sicut 

Groep a. 

W 190/5e- v- 

Die grote patricius. die men 
secht den anderen na den 
apostele pauwelus Doe hi dat 
woert goeds predicte in ijer- 
lant. ende daer veel mirake¬ 
len dede. Soe pijnde hi hem 
die beestelike herten der men- 
schen des landes. vanden sun- 
den te treckene. mitten anx- 
ten der helscher pinen ende 
mitter beloften der blijtscap 
des paradises. vaste te makene 
in goeden werken[:] Wante di 
dit vertellede. hi seghede dat 
hi dat volc beestelic te wesen 
ondervant. Wante doe ic in 
dat lant was seghede hi. So 
quam tot mi een man mit 
enen gruwen hovede. voer 
paesschen. die herde oelt was. 

Groep a. 

\V 202/i8 e. v. 

Na sancte patricius dode. 
was in dese kerke een prioer. 
een heilich man van levene. 
ende alsoe oelt dat hi van olt- 
heiden mer enen tant in sinen 
monde en hadde. Ende want 
sancte gregorius secht. al is 

Groep B. 

Men hettene den groten pa- 
tericius [,] die de naeste was 
nae sinte pouwels den apos- 
tel[,] die begheerte den becst- 
liken sinne der lude van yr- 
lant mit predicken twoert 
gods ende mit schoenen mira- 
culen van den tormenten der 
hellen te bekerene ende met 
geloefden der blijtscapen van 
hiemelrijke hoeren sin te ster- 
cken in doegden | Voerwaer 
seet hi dat beestlike lude sijn | 
ende oec hebbic ondervonden 
Want eyns doe ic in dat lant- 
scap was. so quam tot mi also 
luttel voer paesschen eyn man 
daer mit eynen grauwen hoef¬ 
de ende karlachtig van althey- 
den 

Groep B. 

Hi 

Nae sinte patricius doet 
was in dese kerke eyn priore 
die heylich was van leven ende 
also alt dat hi mer eynen tant 
en had behalden in sijnen mon¬ 
de 1 ende want sinte gregorius 
seet al ist dat die alde minsche 
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Roy. 

beatus grcgorius dicit. licet 
senex sit sanus ipsa tarnen 
senectute sua sempcr est in- 
finnus! uir iste ne senectutis 
sue infirmitate uideretur aliis 
inferre molestiam! iuxta ca- 
nonieorum dormitorium para- 
ri sibi fecit cellulam. Porro 
iuniores fratres senem uisitan- 
tes. sepe ex amore iocando 
dicere consueuerant.Quam diu 
pater in hac uita uis morari! 
Ouando uis hinc abireJ Et ille. 
IV 

Mallem fili hinc abire. potius 
quam ita uiuere. Fiat uolun- 
tas dei. Hic enim non sentio 
nisi miseriam. Alibi uero mag- 
nam habebo gloriam. 

Groep A. 

die oelde mensche ghesont. 
noch tan is hi altoes siec van¬ 
der oeitheit.] Ende dese goede 
man. om dat hi niet schinen 
en solde mit sijnre oeltheit 
den anderen verdriet te done. 
soe liet hi maken tot sijnre 
behoef een camcrken. beneffen 
den canonike dormter. Mer die 
jonxten broeders doe si die 
wile desen oelden man visitier- 
den. soe pleghen si in buerten 
teseggen[:]Vaderhoelange wol- 
tu bliven in dit leven. Ende hi 
antwoerde. Lieven kinder. ic 
hadde liever haestelic van hene 
te varen dan dus lange televen, 
die wille godes moet gheschien. 
Hier en ghcvoele ic anders 
niet dan onsalichcit. mer an¬ 
ders waer sal ic grote glorie 
hebben[.] 

Groep b. 

gesont is| nochtan. is hi altoes 
van altheiden sieck[.] Dese 
guede man omme dat hi mit 
sijnre altheit den anderen niet 
verdrietlic en solde sijn so dede 
hi te sijnen behuef maken eyn 
cellekijn beneven der canon- 
ken dermter Mer die jonge 
bruedere als si som tijt desen 
alden man visitierden so pla¬ 
gen si hem al boertende te 
segghen \[:] Dader wie langhe 
wiltstu blijven in dit leven]?] 
Ende dan seide hi :] Lieve 
kindere ic hedde liever haest- 
like van hijr te varen dan al¬ 
dus lange te leven[,] die wille 
ons heren moet geschienf.] 
//ijr en gevoel ic niet dan on- 
saliclieit mer inden toeco- 
menden leven hoep ic groter 
glorien[.] 

De afwijkingen tusschen \V en Hx in het laatste stuk zijn zeer gering. Daarenboven vindt men 
de van IV afwijkende plaatsen veelal terug in N, een anderen tekst van groep A. 

De constructie uit Hx: van altheiden steek = N : van der oltheit sieck 
als si som tijt = N : als sij somtijt 
al boertende = N : al boerdende 
die wille ons heren N: Die wille ons heren 
inden toecomenden leven hoep ic groter gloriën = .V : inden toecomenden 

leven hope ic groter gloriën 

Zonder eenigen twijfel zijn de teksten van B hier en daar meer verwant met .V. BI en H2 dan 
met IV en K uit de A-teksten. 

K 192/12 hey neit en wiste off hei mee dan vnnff mynschen gedoet hadde 
Hx : ....o/ hij re iet mere dan vive. Dit woordje iet komt alleen nog voor in A en BI, 

maar niet in de andere teksten. 

194/14: puetzvan dem vegevuyre: W, Br, H2 — K, maar N: 
heeft den titel niet, waar deze plaats uit is. 

inganc vanden vegevier ~ Hx; BI 

K 196 2-3 
Br 

//2 

A’ 

//, 

myrakel de sy in sagen doen.... \V = A\ 
m. die sy sagen dat hy dede.... 
m. die si saghen die hi dede.... 
m. si ende die hi dede.... 
m. siende die hi dede.... N ~ BI; Br en H% naderen Hx. 

K 196'5-b: 
X ' : 
Hx 

dat sy sychcr werden moechten van dyngen.... \V, Br. Ht = K. 
dat sij sekerre worden ende weeren. vanden dinghen.... A' = BI. 
dat si seker woerden ende weren vanden dinghen.... 
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Soms gaat alleen BI eenigszins met Hx terwijl N met Br geheel afwijken. 

K 194/3 : so wat ich in doen heysse vur syne penetencien.... W = K 
Br : hem bevelen solde over sijn absolutie.... Ht heeft dir. rede. 
N : wat ic hem bevelen wolde voer sijne absolutie 
BI : ic om te penetencien setten wolde voer sijn sunden.... 
Hx : wat dat ic hem te penitentiën setle.... 

of BI gaat eenigszins met Hx maar N is geheel en al = Hx : 

K 196/13-14: staff den men noch hait in Irlant vur grois heiltum.... IV, Br = K. 
iV : staf. dien men noch heeft in hirlant. ende holden voer groet heilichdoem 
BI : den men noch holt in ijrlant voer groet heilichdom 
H1 : dyemen noch heeft in yrlant ende holten voer groet heilichdom. 
Ht is ongeveer = K, maar veroorlooft zich weer een samentrekking met den volgenden 

zin en is daarom hier niet bruikbaar. 
Ht vertaalt een Latijnsch woord vita met leven evenals Hx en A, terwijl K 200/io heeft gelouve 

evenals W, Br, N, BI. 

Hx vertaalt alleen met Hx een Latijnsch werkwoord niet, dat in de andere teksten voorkomt: 
K 204/5-6: neit schynen en stilde-verdreis zo doen; W, Br, N, BI hebben schinen, maar 
H%' niet soude.... verdriet an doen 
Hx: niet verdrietlic en solde sijn 
Roy: uidereiur.... inferre molestiam 

Allerlei draden loopen heen en weer ook tusschen de teksten der twee groepen A en B, op de 
grilligste wijze deze onderling verbindend. We geven hier een aantal plaatsen op van dit verschijn¬ 
sel, die men dan kan aanvullen en verwijzen naar beneden bij de bespreking van A. 

N, BI gaan alleen met Hx; N 197/6, 197/i2. 199/4-5, 203/5, 205/8-g, 205/14-15 (tf, volgt hier 
gedeeltelijk ƒƒ,), 207/6-7, 207/n, 207/14, 209/g-io, 211/5, 211/8, 211/17, 213/io, 215/n, 215/15 

(Br heeft de plaats overgeslagen en gaat ook niet met K, W, H^j, 217/3, 217/14, 221/13, (Br 
nadert N, en K nadert N; ieder verschillend), 22bfi, 225/12-13, 225/17 en 227/i (verkeerde ver¬ 
taling), 227/i6 (desen), 229/z (hem), 229/5 (#* W, Br, Ht samen andere woordschikking), 243/13 

(waren weggelaten), 253/5 (hangende) 265/2-3 265/6 (ontbeidende), 265/15-17, 269/io (als hi best 
tnochte), 279/1-2 (zie boven blz. xxxix), 281/g (tot nae desen leven), 28I/10-17. 283/6 (sij), 283/8-g. 
283/n, 283/13, 283/i8, 285/ii (alsoe), 291/i (menichvoldicheit), 297/2 (wad), 297jy (ierste olders), 
299/6 (daer om), 299/n (versmade), 299/14 (hi ontbr.), 301/i (ontfanekenissen des geheven), 301 jy 
(der), 301/9 (na maten), 3OI/13-15 (behalven.... des hellschen puttes) zie echter blz. XLIII, 303/7-8 
(yewer haer pine werde), 303/i5 en 303/i7 (weglaten van lidwoord na nae), 309/2 woordschikking 
(soe enz.). .V mist echter lieve uit Hx, dat in Br voorkomt en alleen in Br. 

N gaat alleen met Hx; N 205/i6-i8, 209/4 (BI volgt gedeeltelijk N, K volgt half N, Hx), 213/14-15 

(BI is grootendcels Hx maar vermijdt de waarschijnlijk verkeerde vertaling), 219/i-2, 223/io 
(alle andere teksten zijn fout), 272/2 (overlasten), 277/8 (in duutschen) 303/4 (in der). 

N, BI, Br gaan alleen met Ht; N 205/g, 205/12-13, 205/14, 209/8-g, 211/4, 211/13, 213/4, 215/3 
(hetzelfde woord), 217/13, 219/6, 223'3, 223/5 (BI heeft een voorzetsel als IV, K, Ht), 223/io, 
223/13 (hetzelfde woord), 225/io (verbieden), 225/15-16 (onghequetset), 227/14 (^n werkwoord), 
229/8 (woordschikking), 230/7 (begonste; K, \V, H% gaan samen). 

Ar, Br gaan alleen met Hx; N 227/io (alle). 

Ht gaat alleen met Hx; Hx 227/i2 (sijn zie aant. Hx en Ht vertalen Harl; K, W, N, Br, BI gaan 
samen), 230/18-19 (contaminatie van //,). 

.V, BI, H2 Hx; X 201/1, 201/4 205/15, 211/15, 217/6-7, 219/8, 221/n (ende). 
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A7, H2 gaan alleen met Hx: N 229/i (bij). 

N, BI, Br, H2 = Hx: A: 207/i, 2I5/io (weglaten van een woord). 

Br gaat alleen met Ht: Hx 221/6*7 (m*t rechterkant). 

K en W gaan half met N, BI; half met Hx: Hx 209/6-y. 

K en W, Br, Ht gaan half met N, BI; half met Hx: Hx 211/15-16. 

K, W gaan alleen met Hx: K 208/8. 

Br gaat gedeeltelijk met K en W, gedeeltelijk met H2: Br 216/6. 

W gaat alleen met Hx: W 230/3-4 (titel). 

W, N gaan alleen met Hx: W 220/2 (gherechti[c]heïden). 

W, Br gaan alleen met //,: W 220/6-7 (leyben des h. c.). 

Br, N, BI en Hx gaan zamen: N 231 /j (begonste), IV gaat met K en W. 

K 230/i6 (gecomen) = N, BI en Hx; W = Br; Ht gaat half met Hx (ghevallen); de manier 
van uitdrukking kan bijna alleen uit Hx verklaard worden. 

K 230/17 (cnxtlich) = A\ BI, Ht; W = Br; Hx heeft een ander woord maar comparatief. De 
plaats in Ht is verbeterd uit den vorm, die in Br en W staat. 

K 232/14 (dat du van ons verdient hais) = \V, Br, H2; N = BI; Hx staat het dichtst bij K, 
zie verder constructie van K 232/15-16. 

K 234/2 (dyt vur eyn gyjfrtc doen) = W; Br, H2 ontbr. Hx anders; N — BI (di een ga[ve] doen). 

K 234/9 (stanken) = Hx; W, Br, BI laten woord wfeg, N en H2 vertalen ieder op zijn manier. 

K 238/g-io (zinsbouw' en woordenkeus) = W, Br; H2 oorspronkelijk; N = BI; H2oorspronke¬ 
lijk maar verwaant met H2 (woeste). 

K 240/7 iaat tarnen met H2 woord weg (widen); Hx heeft andere wending. IV, Br, N, BI hebben 
het woord. 

K 242/6 = \V, Ht (dat is); Br, BI, N laten samen wreg. 

K 244/14: zo reyssen = N (en BI): te schoerde; zonder te IV (Br, Hj): seoerden. 

K 248/i: dar wartz = IV (Br, H2, Hx): dwers; N (BI) heeft het woord niet. 

K 252/io: swegel vuyre — W. Het wfoord ontbreekt in Br, H2, N, BI. 

K 254/15: hcy = 1V: hi; Br, H2. N, BI hebben meervoud sij. 

K 256/i 1: om louy/fen — H2\ om lopen; W (Br): dreyen; N, BI een anderen vorm v^an dreien. 

K 258/8: na husc ontbr. een w'oord voor wart evenals in W en H2; N heeft wart, ook BI, Br, Hx. 

K 258/io vóór lanek ontbr. een woord voor soe evenals in W en BI, maar aanwezig in N: soe, 
in H2 en Br. 

K 264/19: van = N; \V: over = Br, H2, BI. 

K 266/3: pynigen = W; H2 :pinc te doen = Br, N (pinen an te doen), BI. 

K 266/15-17: Want — blyven. Deze zin volledig in W, Br, Hz, Hx; slechts half in N en BI. 

K 268/7: syns — W, Br, H2, BI, Hx, maar N: des. 

K 268/15-16: ind stoent enz. Constructie = W; N = BI en Br. H2 staat dicht bij N. 

K 272/5: ontsienlich = W; N (BI, Br, H2): te ontsien waren. 

K 272/8: men = W; N (BI, Br, Ht): een. 

K 274/12: om zo ontbeiden = W; N (Br, BI): verbeidende; H2: om onbeidende! 
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K 274/i6: Er ontbreekt evenals in IE en Br het in (X, BI) voorkomende: van hem 

K 276/14-15: werden alleen in X, BI. In IE, Br, Ht ontbreekt het. 

K 28O/14: zo troisten; W: te iroestene; Br (Ht, N, BI): ghetrocstende (participium). 

K 282/13: narre was byna — W; Br: ghenaect was ende omtrent. was; H2: nakede 
omtrent; N {BI): bij_nakende was — //,. 

K 282/17: geweist alleen in Hx: gheweest. Elders, in W, Br, Ht, X, BI ontbrekend. 

K 282/6: Ind de murc = W, Br, H2; X, BI, Hl: sij. 

K 282/12: mit = W, Br, ƒƒ,; X, BI, Hx: in. 

K 284/8: also; \V: alsc = Br, ƒƒ,. In X, BI, H* ontbreekt het woord. 

K 284/14: biisschoffc = W en //,. Dit woord ontbreekt in X, BI, Br, H2. 

K 284/9: Er ontbr. evenals in \V een woord voor soe uit X, BI, Br, Hx. 

K 286/8: wilieh.... nee = IV: welke.... nie\ X: dat nye = BI, Br, H2, Hv 

K 286/13: om zo sien; W: omme te tocnen = Br behalve omme maar X: Ende toenden = BI 
en H%. 

K 288/io: dan alleyn = W\ maar X: sondcr alleen = BI, Br, H2; Hx heeft dan 

K 288/12: schone = IV. Ontbreekt in X, BI, Br, H2. 

K 290/5: in = W; X (BI, Br, /ƒ,): bi. 

K 292/i8 : dat sy alle schenen; W: dat schenen alle = Br, maar X: Dattet scheen = BI 
en Ht. 

K 298/i8: beyde — \V, Br, H2, Hx. Ontbreekt in X en BI. 

\V 298/ig-2o: verdienden. Dit is verbeterd uit een oorspronkelijk verdienen. De andere teksten 
hebben verdienden, maar in H2 is het oorspronkelijke, er staande verdienten, door den corrector 
verbeterd tot verdienen ! 

K 300/2: sunde deden. Al de andere teksten ook ƒƒ, hebben een vorm als W: sundegheden van 
sundeghen. Maar H2: sunde deden. 

K 300/6: wyr — H2, X, BI, Hx; ontbreekt in IV en Br. 

K 300/io: lidendc = IE, Br, H2y X, maar BI: liden = Hx. 

K 300/12: over lydcnde', IV: o over lyden = X, BI, Hx, maar Br: overlidcnde. Een soortgelijke 
wending H2. 

K 300/15: putze der hellen = W, Br; X: hellschen puttes — BI, Hx. Maar in Hx stond vroeger der 
hellen, dat doorgehaald is. H2 laat weg. 

K 302/ig: langer off korter. De comparatief ook in IE, Br, ƒ/, en Hx. Maar X: lange of onlange 
— BI. 

K 302/4: de in pynen synt — IE, Br, H2, BI, maar X: in der pinen = Hx. 

K 304/i: van pynen; IE (Br, H2, en Hx): vanden pinen, maar X en BI = K. 

K 306/2: t’vns. Hetzelfde woord in X, BI. De andere — IE: een 'werf; Hx laat het weg. 

K 306/21: eynen deyl = H2, Hx; IE: in enen dele evenals Br, X, BI. 

K 306/6: nis; IE: ghesecht = Br; H2: ghcspmken — X, BI, Hx, maar A : nut 

K 308/19: ober; X (BI): orber; IE (Br, H2): profijt; Hx laat weg. 

Waarschijnlijk zijn een deel der hoofdstukken en de inleiding van de teksten van B uit een 
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andere vertaling, maar overal is dat zeker niet het geval. De teksten van B staan dan zoo dicht 
bij de teksten van groep A, in het bijzonder van N, dat er een gemeenschappelijk model moet 
zijn geweest. 

Toch blijven de verschillen tusschen de teksten van de eene groep en die van de andere zoo 
groot, de onderlinge overeenkomsten der teksten van dezelfde groep zoo treffend, dat ook zon¬ 
der de inleiding de verdeeling in de twee groepen te rechtvaardigen is. Van de overeenkomst 
tusschen Hx en A, nog deze vb.: 

i°. Hx en A vermijden tegelijk fouten, die in alle andere Middelnederlandsche teksten voorkomen 
en berusten op een niet begrijpen van het Latijn, of omgekeerd: 

a) Wanneer de ridder de duivelen verwacht, dan wordt van hem gezegd, dat hij zich wapent 
met geestelijke wapenen. Roy: spe victorie salutisque clcrne mens ut capiid (sic) galea redimitur. 
(Ba heeft deze plaats niet; Ar, Co, Harl ongeveer gelijk Roy). 

De teksten van groep A vatten redimitur op in de beteekenis van verlossen en zoo krijgt IV 
den zin 228/10-12: ende mit hopene der verwiningen ende der ewigher salicheit XVacrt die ghedachte 
verloset; op dezelfde wijze vertalen Br, N, BI; Ht maakt er van ghetroest. 

Maar Hx en A vatten redimitur op in de beteekenis van versieren, die het hier heeft, en ver¬ 
talen met versiert en geciert. 

b) Als in de tiende pine de duivelen den ridder naar den put sleepen dan luidt dat in het 
Latijn Roy (Co, Harl, Ar): traxerunt eutn contra austrum (Ba : ad parits austri). 

W 266/4: ende trectene uut werf. Dit uittrekken kan alleen slaan op de rivier, waarin Owein door 
een hevigen wind is geworpen, maar waaruit hij al gered is, zooals uitdrukkelijk wordt gezegd in 
de vorige pine. Als W gaan K en al de teksten van groep A. 

Maar Hx heeft: leydcntcn tegen tzuyden en A : Icidennc tsegen Isuyden. 

c) Omgekeerd geven Hx en A gezamenlijk een allerzonderlingste foutieve vertaling, die aan 
de vertaling uit Br van propria doet denken. 

ƒƒ, 277/15 c* v.: ghewegen jegen die lichtheit van eynre plurnen 
A idem: pluymen 
\V (al de A-teksten spreken van regen behalve Br, dat foutief schrijft seghen): gherekent teghen 

enen sachten regen. 
Roy geeft ons de oplossing* Daar staat: leuissime comparata piiiuie. 
Er is hier zonder twijfel door den bewerker van Hx (en .-1) in een Latijnsch handschrift plinne 

(genit. van pluma met e geschreven) gelezen, dat werkelijk in schrift zeer sterk gelijkt pp pluuie. 

2°. /I heelt uitdrukkingen, die alleen onder invloed van Hx kunnen ontstaan zijn, daar het 
Latijn en de andere prozateksten iets geheel anders hebben. In de achtste pine naderen de 
duivelen met hun slachtoffer een brandend huis: 

Roy (Co, Ba, Ar, Harl) : Cum autetn adhuc ab ea aliquantum longius essent. 
W 258/11-12 vertaalt aliquantulum met een deel: Ende doe [s]i noch een deel daer of waren; 

Idem de andere teksten van A. 
Hx: Doe sicre noch eyn deyl verre af waren 
A maakt er van: doen sire noch een veerdeel af waren 

30. Op verschillende plaatsen laten Hx en A gezamenlijk stukken weg, die in de andere teksten 
uit het Latijn vertaald zijn bv. Hx 293/3 en passim in de tekstuitgave. 

40. Hx en A hebben een ongewone vertaling van een woord, zoo opvallend, wijl het te verw*ach- 
ten woord zeer gewoon is. Wanneer de prior den ridder goeden raad geeft, dan zegt hij, dat hij 
zal zien volgens Roy: dei nunlios (Co Harl Ba Ar). Groep A vertaalt boden, maar Hx en A : ingelen. 
Hebben Hx en A hier aan het Grieksche xy/eXos (= bode) gedacht? 

5°. //, en A hebben een aantal woorden, die alleen bij hen voorkomen en in de andere teksten, 
of in het geheel niet, of op dezelfde plaats niet voorkomen. Dit is een zooveel te krachtiger bewijs. 
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als wij bedenken, dat hs. .4 van zooveel lateren tijd is dan hs. Hx en een Hollandsch dialect (van 
den Haag?) heeft, terwijl Hx in een echt Zuid-Limburgsch dialect (van Maeseyck?) is geschreven. 
Ziehier eenige voorbeelden: 

I' 

Ht 1 1 A Roy Ba w 
191/14-15 karlachtig van alt- 

heyden 

kerrachtig van decrepita etate — herde oelt 

193/2 pape pape sacerdos sacerdos preester 

205/7 cellekijn celleken cellula habitaculum camerken 

219/12 quade gheisten x) quade geesten temptatores ontbr. pijnres 

223/12 sierheit schierheit ap parat us anders reetsoop 

227/5 vervaren vervaren 
i 

perire perire verloren wesen 

229/10 halsberch halsberg lorica ontbr. panssier 

231/10 bcdruysch (id. 14) gedruysch tumultus tumultus gheruchte 

233/3 bescheren bescheerren cachinare andere wending schateren 
• 

235/8 ver vare nnysse verveernisse terror andere wending anxte 

235/10 versaecht [worden] verveert no ver¬ 

saecht [worden] 

concuti concuti bestoten 

235/17 greysen *) gresen fremebant fremebant grimmeden 

237/9 wedersaken (mv.) wedersake aduersarii andere wending — 

237/14 geblusschet gebluchst extinctus andere wending ghelesschet 

237/14 goemstre *) gein t re scintilla sintilla (sic) vonke 

239/17 valeye valeie uallis andere wending dal 

239/10 conincrijke conincrike regio andere wending lantscap 

243/5 geeselen 4) (mv.) geesselen flagra flagella vleghelen 

253/5' solferegh* (zie 10) solffer sulphureus sulphureus swevelbomende 

253/6 ghcclauwet geklaut fixus infixus gheslaghen 

253/8 naseloken noeslocken nares nares neesteric gate 

253/11 roester roester sartagines sartagines pannen 

257/12 yseren meden yseren roeien uectes ferrei vectes ferrei ameyden 

265/14 duckelden duykelden immerserunt demcrgere(?) staken onder 

269/11 vluclis vloes statim anders te hant 

275/1 vemoye vernoeic pericula ontbr. anxten (mv.) 

275/7 waghen (mv.) wagenen carra anders kerreu 

287/2 ornamenten omameinten vestes anders ghewade 

287/17 meer spellicheiden speelleccheiden multo plura delec- 

tabilia 

anders meer vervroudeliker 

dinge 

289/8 beenden beemde prata prata velden 

293/2 scheppenissen van 

abijte 

scheppenis van 

abite 

forma habitus anders formen van den ha- 

bite 

295/2 nosen of deren noesen ochte deren offendere vel nocere anders vertoemen of scaden 

Karlachtig is in Verdam niet aangegeven. Het is trouwens in Hx en A een syofievov. 
Andere typeerende plaatsen van overenkomst zijn nog Hx 219/i2, 219/17, 221 ƒ9, 221/4 (coenlic), 

223/2-3 en I3’I4* 227/i, 231/6 enz. enz. 

Uit deze plaatsen volgt o. i. ontwijfelbaar de nauwe samenhang van Hx en A, niettegenstaande 
A soms zeer sterk verkort, zinsbouw wijzigt enz., waardoor op enkele plaatsen liet verschil tus- 
schen Hx en A zeer groot lijkt. 

Ook op andere eigenaardige wijze wijkt A soms af van Hx. 
i°. In de eerste plaats vinden we hier weer een soortgelijk als elders (boven blz. xxxii) al vast¬ 

gesteld verschijnsel terug, hoe A, soms plotseling afwijkend van Hu overeenkomsten vertoont met 
teksten van groep A. 

*) Elders komt dit woord ook in de andere teksten voor. 

*) 3de ps. mv. OQvolt. verl. tijd. 

*) Later gemsUt (Hj) gheinster (A). 

4) geeseUn komt elders in de A*tcksten wel voor. 

Digitized by Google Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



XL VI 

K 204/15: anders wa\ Hx: inden toekomenden leven 
W en Br: anders waer; N en BI: inden toccomenden leven 
H2: anders 
A: elder 

K 212/5: sluyst de doer\ ƒƒ,: sluut weder die doere 
W: slutet die doere; A : sluyt iveder die doerre 
Br: sluit die doer 
N: slutet die doere 
BI: slutet die doer. 
Hx: slutet die doer. 

A gaat alleen met W 224/5-6 (in di). A heeft hetzelfde woord als H2 228/3 (tevoren). 
K 306/6: uis\ W (Br): ghesecht 
A : uut; N (BI Ht): ghespraken 

2°. A vertoont soms plaatsen, die niet in Hx voorkomen, of daar verkeerd zijn begrepen of 
geschreven: 

• 

a) Bij de opsomming van de dingen, die de zielen zagen na hun sterven, worden in //2 genoemd: 
bloede vlammen brugghen enz. ,-1 heeft daarentegen: vloeien vlammen bruggen enz. Het Latijn 
heeft: flumina enz. De schrijffout bloede vermijdt .*1 dus. 

b) In de episode van den Ier zegt de schrijver ter inleiding in Hx 191/ii-i2: ende oec hebbic 
ondervonden; A : ende oec hebbict selve ondervonden 

Het Latijn van Roy, Art Harl (Ba en Co hebben de episode niet): et ipse comperi. De andere 
Middelnederlandsche prozateksten hebben selve ook niet. A volgt hier dus zelfstandig Roy (Harl Ar). 

c) Roy : ihesus Christus ei uisibiliter apparuit\ Harl, Co, Ba en Ar hebben eveneens visibiliter. 
Hx 197/13-14 heeft eenvoudig: so openbaerde hem onse guedertieren heer jhesus cristus. De andere 

Mnl. teksten = Hx. 
Maar A heeft: so openbaerde hem den gueden sintc patricins die goedertierne Jhesus Xristus so 

dat hine sach. 
Het visibiliter van het Latijn geeft A dus weer, onafhankelijk van Hx. 

d) Roy (Co): quisquis ueraciter penitens uera fide artnatus fossam eandem ingressus. itnius diei ac 
noclis spacio ynoram in ca faceret! ab omnibus purgaretur uite sue peccalis. Hx (en de teksten van A) 

volgt Roy (Co) in de vertaling en heeft: 199/12-14 ....ende die tijt van eynen daghe ende nacht daer 
in duert hi sal ghereynicht weerden van aldcn sonden sijns levens. 

Ba : quicunque vere penitens et fide armatus fossam illam bona intentione introierit, spacio vnius 
diei et noclis ab omnibus in ea purgaretur peccatis que in tota vita enz. 

A volgt nu Ba en heeft: ... .ende hi ginge in dien putte hi sonde binnen enen dage ende ere nacht 
worden gesuvert van al sinen sonden. 

t) De naam van de kerk is in A: regelis (zooals in Roy, Co en Ar: Reglis) in Hx 203 14: regu- 
laris zooals in Ba en de teksten van A (resp. regluaris). 

f) Den ouden prior vraagt men o. a. Roy (Co): quando uis hinc abire? Harl, Ba en Ar hebben 
een soortgelijken zin. 

H x en ook de andere Middelnederlandsche prozateksten hebben dien zin niet, maar .4 205/io-n: 
welken tijt wildi van hier ? 

g) De boven uitvoerig besproken plaats van de in het Latijn van Roy, Co, Ba (niet van Harl) 
voorgekomen verwarring van deus en dens (zie blz. xxv) heeft A in tegenstelling met al de andere 
prozateksten, in de eerste plaats Hx, even fout als het Latijn van bovengenoemde teksten, daar 
A vertaalt 205/14: heilich es god die in dinen monde es en aldus gaat met de foutieve Latijnsche 
teksten. 

Digitized by Google Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



XLVII 
% 

h) In de 4de pine laat Hx tweemaal een zin wegvallen, die in het Latijn en A voorkomt: i°. Roy 
(Co, Ar, Hart): hec er ai diuersitas; A 245/8: was een onder scheedenheit] Ba heeft andere wending; 
2°.Roy, {Co, Ar,Harl): ignitum aculeum oris sui in cordibus eorutn infigebant; A 247/3-4: ende 
pieten metten vieregen poenten van haren becken indie hertten; Ba heeft andere wending. 

t) Een eigenaardige vertaling van het Lat., afwijkende van Hx en ook van het andere proza. 

Roy (Co, Ar): uidit duram uisionem et horrendam 
A 26I/1-3: sach hi een wreet ende een vreesscheleec visioen 
Hx: sach hi dat eyslic ende verveerlic was oen te sien 

Ba heeft het woord visionem niet. Hart wel, maAr is korter: vidit visionem duram. 
Op soortgelijke wijze heeft A later adiutor uit Roy {Co), vertaald door helper, terwijl ƒƒ, heeft 
behalder. 

j) Hx 271/13: op dese bomende vloyt si is die helle; A heeft over. 
AI de andere teksten hebben, behalve Ht, dat een andere wending heeft, een woord als onder. 
Meer dan waarschijnlijk is het, dat de teksten van groep A het goed hebben, daar het Latijn 

heeft sub (Co, Roy, Hart). 

k) In de nde pine laat Hx weer een zin wegvallen, die in A en het Lat. voorkomt. Roy (Co, Ar, 
Hart): Primum uidilicei. quia ita lubricus erat. ut etiamsi laiissimus esset. aut uix aut nullatenus 
quis in eo pedem figere posset. Secundum.... 

A 273/5-6: deen was so gelet dat niement en konste sinen voet daer op gesetten Dander.... 
Hx: Deyn datsi so glat was Dander.... 
Ba heeft ^en andere wending. 

l) A vertaalt goed (evenals K, W, Br, H^j sane mentis door wisers, terwijl Hx met N en BI fout 
vertalen (zie boven blz. xxxix). 

m) Hx 289/13: Na nachte ontbr. een zin. In A echter staat het begin er van. De weggelaten zin 
begint in de andere teksten nl. met want. Het Latijn heeft quia. A heeft het op zichzelf geheel 
onbegrijpelijke wegen, een overblijfsel van den verdwenen zin. . 

n) Hx 297/8: eerste alders evenals N, BI] K: Adam onse eirste vader evenals W, Br, Ht. Nu heeft 
A: dierste adaem\ Roy: adam prothoplastus; Hark primus homo. 

Uit deze plaatsen volgt weer onbetwistbaar, dat A niet onzen tekst van Hx als onmiddellijk 
voorbeeld heeft gehad. Ook hier zou men kunnen aannemen, dat in verband met de tallooze 
Latijnsche versies der legende, die in omloop waren, de schrijver er een Latijnschen tekst heeft 
bij gehad. Maar bij deze veronderstelling dienen wij niet te vergeten, dat hetgeen in de 14e eeuw 
gewoon was, toen de andere prozateksten geschreven werden, nl. dat men algemeen Latijn ver¬ 
stond, minder gewoon werd in den tijd, dat A geschreven werd nl. 1461 en daar de schrijver van den 
Riele daarenboven blijkbaar geen monnik is geweest, is het goed mogelijk, dat hij geen Latijn 
kende en niet een, in de kloosterbibliotheken anders zekere aanwezige versie der legende, tot zijn 
beschikking had. Dat wordt gesteund door het feit, dat in A uitdrukkingen voorkomen als heilige 
sint Patricius, een uitdrukking, die bij eenige kennis van het Latijn zeker zou zijn vermeden, en 
verbuigingen van Lat. eigennamen wel in Hx, maar niet in A voorkomen. Er is echter een andere 
rriogelijkheid nl. dat, zooals wij vroeger bewezen bij K, ook A een ander afschrift van den tekst 
van Hx, dan die wij over hebben, heeft voor zich gehad. Deze veronderstelling meenen wij waar¬ 
schijnlijk te kunnen maken op grond van plaatsen als de volgende: 

i°. In het begin van de raadgeving na de pijnen heeft Hx 277/8-io: Hieromme lieve brueders 
laet ons rekenen dit lijden van deser werelt jeghen de tormenten ende donsalicheit die hi voer ghenoempt 
sijn 

A heeft: Hier om lieve vrienden laet ons pinen op deser werelt tsegen die tormeinten vander hellen 
die sonden teschuwenne ende te doene salicheit der penenteincien Die pinen die hier voer genoemt zijn 
eest dat wi gode niet en ontsien nocht sijn geboden niet en houwen so selen dese voerseide tormeinten enz. 

Digitized by Google Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



XLVIII 

A heeft dus een andere wending dan Hx. Maar nu is in het handschrift van Hj na het woordje 
ons het woord pinen eerst geschreven en toen rood op zwart geëxpungeerd en doorgehaald. 
De kopiist van Hx heeft dus een tekst gehad, waarin het woord pijnen, dat in A voorkomt, ook 
te vinden was en die tekst moet dus ook A gebruikt hebben. 

2°. Hx 287/i8 e. v. beschrijft het schoone, dat men in de gewesten der zaligen ziet en dat 
meer is dan eynich minsche die so wijs es segghen mochie 

A heeft: dan cnich meinsche die so wijs es geseggen mochte. In het handschrift van Hx stond 
oorspronkelijk ook ghesegghen, maar de ghe is rood en zwart geëxpungeerd en doorgehaald. 

Het besluit, waartoe wij derhalve op grond van deze bewijsvoering meenen te mogen 
komen, is: Hx heeft tot voorbeeld gestrekt van A, maar niet het afschrift van den tekst, dat wij 
kennen, maar een ander, misschien ouder afschrift van dien tekst. 

Nog eenige woorden over de wijze, waarop Hx en A hun taak opvatten. Hx geeft in het alge¬ 
meen behoorlijk den zin weer en vertaalt in de deden, waar het afwijkt van de A-teksten vrijer 
en zelfstandiger dan de teksten van groep A. De tekst A is soms zeer vrij naar bewerkt. 
Geheele stukken zijn weggelaten, vaak op onoordeelkundige wijze, soms zoo, dat er wel een 
behoorlijke zin staat, maar met een geheel andere beteckenis dan de oorspronkelijke bedoeling 
was (zie de varianten). Eigenaardig, is dat de eerste pinen slechts onbeduidende afwijkingen ver- 
toonen van Hx. Misschien stelde van Riele er meer belang in dan in de opdracht en inleiding. 
Op het slot verkort en wijzigt A echter weer op belangrijke wijze. 

De tijd der vertaling. 

In den Kculschen tekst ontbreekt elke tijdbepaling. 
In de Middelnederlandsche teksten hebben wij in de volgende handschriften den tijd aange¬ 

geven : 

W 310/i6-i8: Endc het wert over gheset uitten lalinc. in duutsche. Inden Jaer ons heren 
.\1°. ccc. Ixxxvij. bi suntc remigius 

Br : Endc het wert overgeset uitten latijn in duytschen in den jair ons heren M endc ccc ende 
Ixxxvij by sunte remigius 

N : Ende het wart overgesat uutten latijn in duytschen Inden jaer ons heren .AIccc. ende 
Ixxxvij bij sancte Remigius 

BI: Et wart over ghesat nut den latijn in duitschc. Inden jaer ons herrni .m.ccc. Ixxxvij bi 
sunte Remigius tijt. 

/ƒ, heeft geen tijdbepaling. 

Ho.* ende oec mede van sijn Inrn over gheset is. in duutschen. uitten latijn Inden jaren ons 
heren M ende. ccc. 

We zien dus als jaar der vertaling 4 maal vermeld 1387, eenmaal 1300. 
\Vt Br, N en BI, vier goede teksten, vooral H', dat zeer getrouw' het Latijn vertaalt, 

hebben 1387. 
Bij den tekst H2 is het niet te verwonderen, dat ook hier de cijfers, welke 87 voorstellen, zijn weg¬ 

gevallen, als wij bedenken, hoe vaak iets van dien aard met woorden gebeurde. 
O. i. kunnen wre dus als jaar der vertaling of bewerking beschouwen 1387. Gesteund wordt dit 

door het feit, dat op het einde der 14de eeuw vele heiligenlegenden in ons land zijn bewerkt ge- 
w'orden, vooral in het oosten van ons land, waar de beweging der devoten ontstond. 

De datum wordt in al de handschriften opgegeven als die van den feestdag van den H. Remigius. 
Er zijn verschillende heiligen van dien naam o. a. de H. Remigius van Toulouze, bisschop van 
Rouaan, wiens feest op 19 Jan. valt; de H. Remigius martelaar (r2 Oct.), de H. Remigius van 
Lyon (28 Okt.) en de H. Remigius, bisschop van Reims. Deze laatste, wiens feest op 1 Oct. valt, zal 
het wel zijn, waarmede wij rekening dienen te houden, wijl deze heilige in onze gew'esten vooral 
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bekend was ,en vereerd werd x). Indien men K als voorbeeld zou beschouwen voor W, dan zou 
men geneigd zijn te vragen, of met deze dateering de Duitsche vertaling van het Latijn kan be¬ 
doeld zijn. Ónmogelijk is dit niet. 

In het kort onze conclusies samenvattende meenen wij te kunnen vaststellen: 

i°. De prozateksten vormen twee groote groepen A en B. Tot A behooren K, W, Br, H2, N, BI. 
Tot B behooren en 4. Vrij nauw verwant zijn in A: K, W, Br, Ht (in het bijzonder K, W en Br, 
en N, BI; in B: Hx en A. 

2°. Onwaarschijnlijk is het niet, dat W voorafgaat aan K, het Middelnederlandsch dus vooraf¬ 
gaat aan het Middelduitsch. 

3°. De teksten van het proza verschillen onderling in menig opzicht, omdat het latere afschriften 
zijn, gewijzigd door kopiist en corrector, soms met behulp van het Latijn. 

4°. Het Latijnsche voorbeeld is een der jongere versies, sterk verwant met Roy. 

5°. Tijd der vertaling van groep A is i Oct. 1387. Vervaardiger onbekend, waarschijnlijk 
vertaald in het oosten van ons land, in een der kloosters van de devoten. 

6°. De teksten van groep B zijn gedeeltelijk kopieën van denzelfden oertekst, als groep A had. 

6°. De schrijver van A is Romment van den Riele (zie Deel I blz. 157), die het begon en eindigde 
in 1461 op het einde van Mei. Hij gebruikte eenzelfden tekst als de schrijver van Hx. 

De berijming. 

Wij willen ten slotte nog het fragment van de berijming bespreken. 
Campbell beschouwde het fragment als een bewerking van het Fransche gedicht van Marie de 

France. Zijn argumenten zijn: 
i°. Algemeene overeenkomst in den gang der beide verhalen. 
2°. Sommige bijna woordelijke overeenstemmingen van Middelnederlandsch en Fransch; een 

twintigtal verzen haalt hij als bewijs aan. 
Campbell was van de legende niet goed op de hoogtef), zoodat de verschillende prozaredacties o. a. 

hem onbekend waren. Vandaar de verkeerde meening omtrent een bewerking uit het Fransch. 
Immers zijn eerste argument: de algemeene overeenkomst in den gang van het Fransche gedicht 
en de Mnl. berijming bestaat ook tusschen de berijming en het proza of het Latijn. Zijn tweede 
argument gaat ook niet op, daar de overeenkomst tusschen het proza en de berijming, ook wat de 
door Campbell aangehaalde regels aangaat, minstens even woordelijk is als tusschen het Fransche 
gedicht en de Middelnederlandsche berijming. Men vergelijke de regels, die Campbell aanhaalt3): 

l) Volgens de gulden legende zijn er twee feestdagen van dezen Remigius: Men sal weten dat sinte remigius fecstc diemen 

hout in der maent van januano is die feeste also hi starf. mer dese feeste ts vander overvoeringhe siins lichaems, want doe¬ 

men na siinre doet siin lichaem droech mitter baern tot sinte thimotheus ende appollinaris kerke doe begonste hi so zwaer te 

weghen bi sinte cristoffels kerke, dalmens niet en mochte veroeren, noch verporren vander steden. Ten lesten baden si gode 

dat hi hem vertonen woude, of hi in sinte cristoffels kerke begraven woude wesen, daer so veel heyltghen laghen. Ende thant 

so deoeghen si den lichaem alte lichtelic wech, ende groeven hem eerlic in sinte cristoffels kerke. 41 Ende om dat daer veel mira- 

cuUn ghes deden, so maecten si die kerke wider, ende doe si af ter dat outaer een croft gkemaect hadden, ende siin lichaem ont¬ 

graven hadden, om dat si hem daer legghen wouden so en mochten siis in gheenre wits verporren vander stede daer hi lach. 

Ende doe si alle die nacht in bedinghe waren ende si des middemachts ontslaep gheivorden waren doe vonden si des anderen 

daghes dat was op ten eersten doch van october sinte remigius graf ende siin lichaem in dat voerseide croft vanden enghelen 

ghedeaghen. lol. ccxvi. Passionael Somerstuck. Hs. uit de 15de eeuw uit de biblioth. der Maatschappij van Ned Letterk. 

no. 380. 

De eerste October was de gewone feestdag en is het nu nog. Op dien dag zal dus wel de dateering zijn te plaatsen. 

*) Ook zijn meening omtrent Owein (blz. 11 op. cit.), overgenomen van Roquefort in de uitgave van de verzen van 

Marie de Franoe is gedeeltelijk onjuist. 

*) Wij halen hier aan de Fransche verzen uit Campbell. De tekst van Jenkins is wel beter, maar daar Campbell 

d«en tekst niet gebruikt als argument, moeten wij hier den door hem gebruikten tekst citeeren. Elders gebruiken wij 

Jenkins. 
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Marie de France. 

Après lui out en la maisun 
Uns Home de grant religiun, 

385 De bon estre è de seinte vie 
Si fud Priurs del Abbeie; 
De grant aage esteit forment 
Sivelz fud k'il n'out k'unedent 
Tut n’aient li veil maladie 

390 Tant cum il sunt en ceste vie; 
Si dit seint,Grégoires ki fèble 
Sunt par lur veillessce èendèble 
ld nus dit de eest Priur 
K’il fist faire prés del’ dortur 

395 E habitacle oü il mansist, 
K’il k ses frères ne nuisist 
Ne ne grevast pur sa fieblesce 
Ses aages ne sa veillesce, 
Li chanoine de la maisun 

400 Le mistrent sovent èt raisun, 
Beau-pière pur Deu, dites nus, 
Cum bien volez vivre entre 

nus? 

Berijming. 

Ende die prior wert soe out 
Dien ic te voren las 
Die van heilighen leven was 
Dat hi van ouder in siin hovet 
Al sine tande waren berovet 
Sonder enen had hi behouden 
Der hi ghemac of nemen soudef.] 
Gregorius spreect ende secht 

wale[:] I 
Al en hevet en oud man ghene 

quale 
Douder ghevet hem vele siec- 

heiden[.] 
Die gode man der ic of seide 
Dede hem ene camer maken 
Biden dormter om dese saken 
Dat van sire groter oude 
Niemant swerheit hebben sou- 

de[.] 
Die jonghe broders van binnen 
Vraechden dicke om spel van 

minnen[;] 
Vader ghi sijt out van jaren[f] 
Welc tijt wildi henen varen[ ?] 
Hoe langhe tijt wilde bliven her- 

neden[?] 

Proza W 202 i8 c. v. 

1 Na sancte Patricius dode. was in 
dese kerke een prioer. een heilich 
man van levene. ende alsoe oelt 
dat hi van oltheiden mer enen 
tant in sinen monde en hadde. 
Ende want sancte gregorius 
secht. al is die oelde mensche 
ghesont. noch tan is hi altoes siec 
vander oeltheit[.] Ende dese goe¬ 
de man. om dat hi niet schinen 
en solde mit sijnre oeltheit den 
anderen verdriet te done. soe liet 
hi maken tot sijnre behoef een 
camer ken. beneffen den canonike 
dormter. Mer die jonxten broe¬ 
ders doe si die wile desen oelden 
man visitierden, soe pleghen si 
in buerten te seggen[:] Vader 
hoe lange woltu bliven in dit 
leven. 

Vergelijkt men de niet door Campbell geciteerde vefzen, dan neemt men hetzelfde waar. Ook 
deze verzen vertoonen volstrekt niet overeenkomsten met het Fransch van zulken aard, dat men 
aan een bewerking van Marie de France's gedicht moet denken. Er zijn integendeel plaatsen, die 
juist het tegenovergestelde bewijzen. Ziehier nog eenige argumenten voor onze meening, dat Marie 
de France’s gedicht niet het voorbeeld is geweest voor de berijming: 

1. De inleiding van onze berijming, prohemium genoemd, is geheel anders dan bij Marie de France. 
2. De episode van den Ier ontbreekt in de berijming, is aanwrezig in het Fransch. Hier is 't 

Patricius, die de biecht afneemt. 
3. Marie de France gebruikte een heel ander Latijnsch voorbeeld dan de dichter der berijming. 

Het Latijnsch voorbeeld van Marie de France behoort tot de &-klasse der Lat. teksten I). 
Men vergelijke: 

Marie de France. 

Quant 1’evesques si fermement 
Vit qu’il tint sun purpense* 

[ment, 
Ai priur de cel liu manda, 
Par escrit qu’il li enveia, 
Que cel chevalier recuillist 
Eel purgatoire mesist, 
Issi rum il faire deveit 
E cume la custume esteit. 
Li chevaliers vint al priur, 

I Berijming 402 e.v. 
| 

Doe wert hi ten prior ghesent 
In maniren alsoe voert 
Als ghi voren hebt ghehoert[. 
xv daghe was hi in d[i]e kerke 

Bamberg. 

Missus ergo ad priorem, 
secundum raodum predie* 
tum in ecclesia diebus xv 

! in orationibus vacauit. 

I 

Marl. 

Cum igitur episcopus vidis 
j set eum nullo mode po&se a 
proposito flecti, per ipsum mit- 
tens e pistol am, mandavit ec- 

clesie illius priori, quatinus 
erga illum ageret, sicut erga 
hominem, qui purgatorium in- 
trare[t, agi] debuisset. Prior 
proponens ei aliorum in eo 
perditionem et periculum, vo- 

1) Zie Jtnktns op. cit. blz. 3 (235). De vlg. verzen van Marie de France zijn uit Jenkins uitgave. Wij citeeren de 
Lat. versie van Harl 3846, dat dicht bij het Fransch staat. 

Digitized by Google Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



LI 

Marie de France. 

II le re gut par grant amur 

£ muit li dist e sermuna 

Qu’il il laissast 90 que il pensa: 

„Trop i a grant oppressiun 

D’aler en tel perdiciun”. 

Tant ert fervenz en sun desir, 

Ne 1’en puet li priurs partir, 

Od lui 1’amena en 1’iglise, 

Si cume custume est assise. 

Quinze jurs 1’i fist demurer, 

Orer, veillier et jeliner. 

Harl 

luit aproposito militis flectere 

animum. Set quia ex corde 

penituit se deum offendisse, 

flecti non potuit a proposito 

ulla admonicione; per instan¬ 

ti am desiderii ardentis vidt 

dissuacionem prioris. Prior igi- 

tur eam in ecclesiam duxit, 

in qua. XV. secundum morem 

diebus [jejuniis et] orationibus 

vacavit; 

4. Een plaats is Campbell opgevallen en deed hem, zooals hij zelf zegt, een oogenblik twijfelen, 
of de berijming wel uit het Fransch vertaald was. Het is de door ons boven besproken plaats, 
waar de afschrijvers, van verschillende der Latijnsche versies deus schreven in plaats van dens. 
Welnu de berijming heeft in tegenstelling met het Fransch en de Middelnederlandsche proza¬ 
teksten, uitgezonderd A, de foutieve en dwaze opvatting van verschillende Latijnsche teksten. 

Marie de France. Berijming. 
• % 

Harl. 

Frere, tu es beneürez, 

£ cele denz que vu» avez 

Ende god es ghebenedijt Beatus es tu et beatus est dens 

tuus 

Roy. 

Beatus es tu 1 et beatus est 

deus 

Uit deze plaatsen volgt o. i. onbetwistbaar, dat het Fransch niet het voorbeeld kan zijn ge¬ 
weest van onze berijming. 

Iets anders is het uit te maken, wat dan het voorbeeld van de berijming is geweest. Ónmogelijk 
is het niet, dat de berijming heeft plaats gehad uit het Latijn. Een gemeenschappelijke fout als 
boven genoemd zou hiervoor een krachtig bewijs zijn, maar die fout komt ook voor in Middelneder¬ 
landsche bewerkingen, zooals in A, en zekerheid is er dus niet te krijgen. Ónmogelijk is echter ook 
niet, dat een andere Fransche bewerking der legende dan van Marie de France — en die waren er, 
zooals wij in Deel I zagen — het voorbeeld is geweest. 

Kan er verband bestaan tusschen het proza en de berijming? Beide bewerkingen zijn waar¬ 
schijnlijk zoo wat van denzelfden tijd, hetgeen we weldra zullen aantoonen. Maar beide hebben 
verschillende voorbeelden gehad 

We bewezen, dat de prozateksten het nauwste verwant zijn aan een der jongere Latijnsche 
teksten, die vooral dicht stond bij Roy. Welnu de berijming vertoont vaak overeenkomst met 
den Latijnschen tekst van Ba en afwijking van het proza. Ziehier eenige bewijsplaatsen: 

i°. vs. 186. ... .Ihesus staf[,] 
Der men of bescreven vint 
In malachies vite diet kent[.] 

Ba: De hijs eciatn in vita sancti. Malachie scriptum invenimus 
Harl en Ar hebben deze bijzonderheid eveneens. Niet echter Roy (Co) en het Middelneder¬ 

landsche proza (W 198/3 enz.). 

2°. vs. 212. Reguliers canonic ende clerke 
Sette hi der in ende ene mure 

Ba (Hart): Et Canonicos regulares in ea constituit; fossam enz. 
Roy (Co 'en ook Ar) heeft nog bijzonderheden omtrent die kloosterlingen: beati patris augustini 

canonicos uitam apostolicam sectantes in ea constituit. Fossam enz. 
Deze bijzonderheid komt ook voor in het proza (IV 200/8 enz. zie ook .4 201/8-ro). 

3°. vs. 402 e. v. zie boven blz. l. 
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Uit dit alles volgt, dat het voorbeeld van de berijming zeker eene andere Latijnsche tekst is 
geweest, dan die cjiende voor het proza, een tekst verwant met Ba en ook met Harl. Wie de 
vervaardiger is geweest, is niet meer uit te maken. Waarschijnlijk zou het slot van het gedicht 
ons wel hieromtrent hebben op de hoogte gebracht, indien wij het nog hadden. Op het slot zou 
de vervaardiger ons de bron genoemd hebben, waaruit hij zijn verhaal putte. Immers hij zegt 
vs. 140: 

Wie mi oec vroet maecte van desen 
Wie hi was die dit gevel 
Suldi int eynde horen wel[.] 

Een bewijs, dat de vervaardiger van de berijming moet geweten hebben, dat de tocht van den 
ridder plaats had in den tijd van den schrijver der Latijnsche legende ligt o. i. in de vs. 365-370: 

Het gheviel alhier te voren 
Dat en ridder ut vercoren 
Eer die coninc sthephen bleeff,] 
Bi sinen tiden oec diet screef 
Der ic dese reden of sal dichten[,] 
Desen bisscop quam te biechten 

Het Latijn heeft Ba : hijs nostris temporibus\ Roy enz.: hts temporibus nostris 

Het Middelnederlandsch proza heeft op één uitzondering dan ook: in desen onsen tiden, het¬ 
geen de vertaling uit het Latijn is, maar geen zin oplevert, indien het terugslaat op den schrijver 
van het proza l). 

Met Campbell nemen we als tijd der berijming aan de tweede helft der 14de eeuw. Immers 
in denzelfden codex komt voor het handschrift van der Leken Spieghel, die 1330 geschreven is, 
al is het mogelijk, dat ons fragment een afschrift is van een ouderen tekst en dus ouder is. 

De berijming zal dus waarschijnlijk iets vroeger dan de prozaredactie hebben plaats gehad. 
Het overeenstemmen met een oudere Latijnsche versie dan Roy wijst hier ook op. In alle geval 
noch in het proza, noch in de berijming wordt een toespeling op elkaar gemaakt. 

Conclusie, — Op grond van het bovenstaande meenen wij te kunnen vaststellen: 

i°. De berijming is niet naar het Fransch van Marie de France bewerkt. 

2°. Het Latijnsche voorbeeld, dat de dichter middellijk of onmiddellijk gebruikte, is een andere 
tekst dan het voorbeeld voor het proza, staat dus niet zoo dicht bij Roy, maar dichter bij Ba of Harl. 

30. De tijd der berijming is waarschijnlijk het begin der 14de eeuw. De berijming gaat dan vooraf 
aan de prozabewerking. Dit wordt gesteund door de overeenstemming met een oudere Latijnsche 
redactie. 

40. De vervaardiger is onbekend. 

*) Zie over dere plaats boven blz. xxxvii. 
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III. DE TAAL DER TEKSTEN. 

De beschikbare ruimte liet ons niet toe van ieder der dialecten onzer handschriften een afzon¬ 
derlijke studie te geven, waarin stelselmatig spelling, klankleer, buiging en syntaxis onderzocht 
waren in verband met de tegenwoordige dialecten. Wij moeten ons voorloopig bepalen slechts in 
het algemeen de dialecten te localiseeren en halen daarom alleen die taalverschijnselen aan, welke 
ons met het oog hierop van belang schijnen. 

Overigens is het lokaliseeren met een groot bezwaar verbonden. Onze grammatici plegen zich 
met zekere vaagheid uit te drukken, als het er op aankomt de grenzen en tusschenschakeeringen 
der lokale taalkringen aan te geven. Uitdrukkingen als oostelijk of westelijk Middelnederlandsch 
voor een of ander klankverschijnsel komen herhaaldelijk voor. Erg duidelijk is dat niet en men zal 
het ons niet ten kwade duiden, indien wij, tenminste voorloopig, ons niet met die volstrekte zeker¬ 
heid kunnen uitdrukken, noodig voor de juiste en nauwkeurige grensbepaling onzer dialecten *). 

A. DE TAAL DER TEKSTEN, DIE BEIDE LEGENDEN BEVATTEN. 

Keulen K. 

Ofschoon de taal van dit handschrift geen Middelnederlandsch is, vertoont het zulke eigenaar¬ 
dige trekken van verwantschap met het eigenlijk Middelnederlandsch, dat het ook in verband met 
het oostelijk karakter der meeste Middelnederlandsche teksten wenschelijk is, op eenige der in K 
voorkomende taalverschijnselen te wijzen. 

Men houde in de eerste plaats in het oog, dat verschillende kopiisten aan ons handschrift hebben 
gewerkt (zie Deel I blz. 134) en dat ook de corrector zijn invloed heeft doen gelden. De mogelijkheid 
bestaat, dat degenen, die tot het tot stand komen van den tekst hebben medegewerkt, van 
verschillende streken waren en de oorspronkelijke taal ieder op zijn eigen wijze min of meer gewij¬ 
zigd hebben. Deze veronderstelling wordt waarschijnlijk, als men let op de verbeteringen in den 
tekst aangebracht. Daar de tweede klankverschuiving op het einde der 15de eeuw reeds een vrij 
scherpe grens vormt tusschen het Middelnederlandsch en het Ripuarisch-Frankisch van den Rijn, 
vestigen wij hierop in het bijzonder de aandacht. 

Verschuiving van k tot ch. De k is verschoven: 

a) Tusschen twee klinkers bv. in rijche, sache, sprechen, tzichen (teeken), sicher, bueche, stachcn, 
seichelen (sikkels). 

b) Aan het einde van een woord na een klinker: ouch,, ich, tnych, dych, ucht blich (bleek), 
doich (doek), toch (rook), buch, gelich. Ook het achtervoegsel lich heeft de verschuiving. 

c) Aan het einde van een woord na een liquida: mocnch (ook moynch), tnilch, kirchen, 
tnencher, alsulchen, wilch, dorch (ook durch). Onverschoven op het einde van een lettergreep is de k 
in canoencken (naast canoencken ook canonieke 200/g), soms in starekheit. 

l) Zie o. a. Joh. Franck, Mittelniederldndische Grammatik, Tauchnitz, Leipzig 1910. Zweite Auflage. — W. L. v. Hel- 
ten, Middelnederlandsche Spraakkunst, Groningen 1887. — Stoett, Middelnederlandsche Spraakkunst, ’s Gravenhage, 

2de druk. — J. Verdam [en E. Verwijs], Middelnederlandsch woordenboek. — Te Winkel, Inleiding tot de Geschiedenis der 

Nederlandsche Taal, Culemborg. 
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Verschuiving van t tot 8. De t is verschoven tot s: 

a) Tusschen twee klinkers: wasser, heischen, geheischen, essen, laissen, strase, voissen, wissen, 
beisseren, usserster (buitenste), speissen (speten), ran bussen (van buiten), beissen. 

b) Aan het einde van een woord: us (waarnaast wis), fois (beter), sas, grois (waarnaast groshcit), 
leis (liet), verweis (verweet). 

De t is niet verschoven in it, allit, groit (groet), waarnaast echter ich groissen dich, wal is it. 

Verschuiving van t tot tz. De t is verschoven tot tz: 

a) Tusschen twee klinkers: setzen, verhytsen (waarnaast hytzlich), ctzlich. Te vermelden is de 
vorm crulzes (Br: cruces), heitzdc (hitte). 

b) Na liquida: Iwiltz, herzen (ook hertzen), lurtzcr (luchter), barmhertzicheit, swartzen, altzo, 
portzen, stort zen, 

c) In ’t begin van een woord: (ver)tzont (vertoont), (ver)tzalt, zo (ook tzo), zijt (ook tzit), zwe 
(waarnaast tzwene en tzwa), zugeden, (be)zalen (ook betzalen), zornich, tzcyn (tien), tzichen, tzende 
(tanden), zocompst. Een enkele maal komt to voor 18/8, 22/i2. 

Verschuiving van p tot f. De p is verschoven: 

a) Tusschen 2 vocalen: offen, roffen (ook roiffen), leiffen, reiffen (riepen), boffende, geroiffen, 
busschoffe. 

b) Aan ’t einde van een woord: clerckschaff, deif, gereeischaff (en reetschaffen) geselschaff. 
Een enkele maal komt voor busschop 8/13 met onmiddellijk er achter busschoffe. 

Bovenstaande verschuivingen wijzen zonder eenigen twijfel op een Mittelfrankisch dialect. 
(Zie Paul, Mittclhochdeutsche Grammatik § 92) en in 't bijzonder op het Ripuarisch, de Noorde¬ 
lijke helft van het Mittelfrankisch, want ook in K is de p in üp niet verschoven evenmin als na 
rof/. De verschuivingen zijn consequent doorgevoerd, reden, waarom vormen als to en busschopp 
bevreemding wekken. Nu zou to, in verband met den ongewonen vorm der letter tz (zie Dl I bl. 135, 
2e alinea bovenaan), wel als schrijffout kunnen doorgaan, doch met busschopp is dit niet het geval, 
zoodat de veronderstelling van een Middelnederlandschen invloed voor de hand ligt, tenzij men 
de verklaring ga zoeken in een nog wankelende, niet vaststaande verschuiving der p tot /. (Zie 
boven blz. xxxvn e.v.). De veronderstelling van een Middelnederlandschen invloed.wordt echter 
nog versterkt door andere, meer Nederlandsche dan Duitsche vormen, b.v.: 

hemel (//1 heeft hiemel). 
end (de gewone vorm is ind). 
onmacht (Br heeft unmacht). 

niet (de gewone vorm is neit). 
dielen (deelen). 
dwanek (Br heeft dwanch). 

werelt (Br en N hebben werlt). 
getrouwe (Br heeft truwe). 
verslant (Br heeft verslanck). 

machdc, streckde, meer Limburgsche vormen, w'aarnaast ook treckden 28/5 en reickdc 102/13, 
welke beide laatste vormen evenwel verbeterd zijn uit trechte, rcickte\ deven (dieven) eveneens 
in het Limburgsch. 

Moeten nu bovenstaande voorbeelden beschouwd worden als zuiver linguïstische ontwikkelings- 
vormen of wijzen ze op een Middelnederlandsch model van K? Immers er komen verbeteringen 
voor van oorspronkelijk Middelnederlandsche vormen b.v.: tziden 206jy uit tiden (zie ook 206/6-7) 
gctzuchnissc 202/8 uit getuchnisse enz. Wat onze meening hieromtrent is, vermeldden wij boven 
(blz. xviii en xxxvm) reeds: nl. non liquet. Maar zeker is het, dat de voornaamste taallaag is 
een dialect uit de buurt van Keulen uit het Ripuarisch-nederfrankisch grensgebied. Nog wordt in het 
tegenwoordig Keulsch dialect en het Akensch de vorm dat en it zonder verschuiving gebruikt l). 

*) Zie o. a. Wilhelm Braune, Deitrdge zur KcrUniss des Frdnkischen, in Paul en Braune’s Beitragc I (1874). — Otto 

Bremer, Bextrdge zur Geographie der deuischen Mundarten, Leipzig 1895. — In het Zeitschrifl für Deutsche Mundarien 

herausgegeben von Otto Hetltg u. Herman Teuchert, Berlin 1916, geeft Hft. I van 1207—1228 een overzicht van de nieuw¬ 

ste literatuur over Ripuarisch-nederfrankisch. iisq—1206 over het Ripuarisch.—Voor het tegenwoordig Keulsch zie in 

het bijzonder B. Trtmborn, Die ripuansch-frdnkischc, tnsbesondere die kolnische Mundart (Der Niederrhem 1914 Ht 6). 
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Nijmegen Ar. 

Van de bij K besproken klankverschuivingen is bij N bijna geen spoor meer te vinden. 131/i8 
stond monnich, dat verbeterd werd tot monnik, eenmaal komt voor wonderlich. Dit handschrift 
bevindt zich in dat opzicht dus op zuiver Middelnederlandsch terrein. Het sluit zich evenwel niet 
onmiddellijk aan bij K\ een tusschenschakel vormt het hs. Br, waarnaar wij voor eventueele 
vergelijkingen hier verwijzen. Toch vertoont deze tekst nog sterk oostelijke eigenaardigheden, 
bijna geen Zuid-Limburgsche evenwel, zoodat de oorsprong meer in noordelijker streken moet 
worden gezocht. 

i°. Geregeld komt de a voor in woorden als apenbaren (een enkele maal ook openbaren), 
gescaren. 

2°. Naast elkaar komen ei en e voor b.v. in smeken—smeiken\ wenen—weinen\ retscappen— 
reitscappe n. Op één plaats is de e van het oorspronkelijk geschreven smeken veranderd in ei 
o. i. een bewijs, dat het model van N blijkbaar in een ander dialect was geschreven. 

3°. Zoo wisselen ook u- en o-vormen af. Naast sunde en sunder b.v. lucht en locht, gherucht 
en gherocht. 

4°. De d en i is soms umgelautet, soms niet tot è of ë in salicheid—onselig; bequame—bequeme; 
manig—menig; behaghel, ghesprake, machtighe, macht, barncn, waarnaast geslechte, almechtig, krenclic ', 
meestal haide, maar ook nu en dan hedde. 

5°. Naast elkaar ue en oe b.v. in gued, brueder — boeck, behoef. 

6°. In woorden als hemel, bekeren komt meestal de e voor, niet ie zooals in Hx\ ook mensch 
niet minsch. 

7°. De lange vocaal in woorden als noord, rijk, enz. is kort: nortwart, riek, bleek, worden 

(woorden), ordel. 

8°. Andere vocalen zijn verlengd b.v. in van veer en (verre), somige. Dit valt nog meer op bij 
vergelijking met Br. Zoo lezen we in Br: spell Inden, vort, stack, wart (werd), hoverdich, verwet, in 
N: spoelluden, voert, staeck, waert, hovecrdich, verweit. 

9°. N heeft den vorm steel (staat), in het Leven van Lutgart een gewonen rijmvorm naast 
gaet en staet, buiten het rijm. 

io°. De vormen holt (hout), ontholt (onthoud), holden, stolter, kolde. De old is nog een kenmerk 
van Saksisch-Friesche dialecten. 

ii°. Men vindt meestal o: ropen, slogen, vertonen (naast toenen), hope, maar hcilichdoem. 

12°. Vormen op den of ten in den isten en 3den pers. enkv. imperf. b.v. ic maecte(n), hadde(n). 

130. Aan het Limburgsch taaleigen doet denken een vorm als streede (onvolt. verl. tijd). In K 
vonden wij 28/5 Iwckde IO2/13 reickde. 

§ 

140. De vorm hent. Deze komt volgens Verdam alleen „in bepaalde tongvallen voor, alle min 
of meer trekkende naar het hoogduitsch”. De voorbeelden die hij geeft, zijn meestal ontleend 
aan teksten uit Overijscl afkomstig, dus aan Saksische dialecten. Toch komt hent ook voor in 
H2, dat sterk Friesch gekleurd is. 

De vorm duck (en duewil). De vorm met u haalt Verdam o. a. aan uit Arnhemsche Oud¬ 
heden en uit Xijhoff, Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland. Ook Franck spreekt 
van „östlich”. 

De vorm oen (on geeft Verdam niet) voor 4den nv. van hi is te vinden in oost-Middelneder- 
landsch. 

Uit dit alles volgt, dat wij de taal van onzen tekst moeten localiseeren in het oosten van ons 
land, daar, waar de Zuid-Limburgsche taalverschijnselen ongeveer geheel verdwenen zijn en de 
Saksisch-Frankische mengdialecten liggen. De uiterlijke geschiedenis van het handschrift leert 
ons, dat het toebehoorde aan het klooster der Zusters van Bethlehem te Nijmegen. Brengt men 
dit in verband met de waargenomen taalvormen, dan is de veronderstelling alleszins gewettigd. 
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dat wij hebben een tekst met oostclijk Gcldersch dialect. Dat het geen zuiver Xedcrsaksisch dialect 
is, blijkt uit het afwisselen van de zuiver Saksische taaleigenaardigheden met Frankische en het 
ontbreken van enkele echt Saksische. Zoo zou men verwachten, dat de jongere Germaansche ê 
nog ê bleef en men een vorm als breef, preester vond, maar men vindt brieve, priester1). 

Berlijn BI. 

Het gedeelte van het handschrift, dat Tondalus' Visioen en St. Patricius’ Vagevuur bevat, is van 
verschillende kopiisten (cf. Deel I blz. 150 e. v.). Men dient hier rekening mede te houden, want 
evenals bij K kunnen deze van totaal verschillende streken afkomstig zijn en daarom wijzigingen 
in buiging, klankleer enz. hebben aangebracht. Ook wat de woordenkeus betreft, kan bedoelde 
invloed zich hebben doen gelden. Het is toch zeker een opvallend iets, dat het woordje hcrde in 
Tondalus' Visioen bijna overal door al te of een ander woord wordt weergegeven, maar in St. Patri- 
cius’ Vagevuur vrij geregeld voorkomt. Wij kunnen ons dus verwachten op een min of meer ge¬ 
mengde taal, waarbij echter, zooals we zullen aantoonen, het oostelijk karakter onloochenbaar is en 
sterker op den voorgrond treedt dan in N. 

i°. Geregeld komen voor de vormen met a in woorden als belavcn, laefden (beloofden), apenbaren, 
haepen, baden (nuntii), gespraken, verlarcn, gads (gods), gade (gode), doerbaren, eenbaren (eenigge- 
boren). 

2°. N aast elkaar vindt men enighen, enich, vrese, bereder, alleen en teyken, smeyken, weynynge, 
geistelicke, leiken, heiten. Soms is de ei verbeterd uit e zooals weinende (zie A\n° 2). 

3°. De umlauting van d tot ë en d tot è is zeer gewoon dus: quemes, sclich, negelen, weren, 
nekende, opgeet maar ook quames, saligen, dwalinge, minder dikwijls hedde, pedden, mcnlic(ker), 
keldent geslechte, sterten (staarten), onverdrechgelike, bernen, almechtig maar ook had(den)t scarphcit, 
start, branden. 

40. Wc vinden de ë in kereke, mcnschen, engelen,'een enkelen keer i, zooals in Hx (zie blz. lviii) 
mynsche. Men vindt de ie in bekieren maar ook c in bekceren, hemel. 

5°. Het meest gewoon is old(t) of ald(t) niet oud(l), dus bchalder, alt (naast olt) althcit, stoltheit, 
kalt en, in den onvolt. verl. tijd, solde, wolde. 

()°. Een zekere voorliefde vertoont zich voorde o b.v. tonen, lopende, drovich, komen, opghenomen, 
groter, hoghe, gelovc, schonen naast toenden, geloefden, boemen, bloemen, hoegh. Ook monick naast 
moenick. De oe wordt somtijds als ue geschreven brueder, zuete, guetelicken. Misschien is dit alleen 
spelling-, geen klankverschil. 

70. Zeer dikwijls de u in sunden, suntliken, sunderen, lucht, rusten maar ook vindt men sonden, 
locht. 

8°. In den isten en 3den pers. on volt. verl. tijd is de uitgang den de gewone, dus: ie hoerden, 
hi vertelden, overdecten, trocsten, volchden. Bij seide vindt men echter geregelde de. 

90. De persoonlijke voornaamwoordsvormen oem, oen, om komen dikwijls voor. Sporadisch he 
naast hi en hem. Ook het reflexivum sich komt voor b.v. sich om apenbaerden. 

ioc. De vorm hent (totdat) vindt men, maar ook vervangen door tot 95/14. Ook het oostelijke 
ducwilc en got met t evenals gotlike. 

Het hoe uit N is meestal woe of voe, b.v. woe - voe (hoe-des te), in K: we en wee. 
Bepaald sterk oostelijk zijn het een enkelen keer voorkomende helste (hitte), kertsen (kaars) met 

klankverschuiving roechlosheiden, menichde, een meervoud nasegater. Ook hier vinden we den 

l) Zie tx*halve <le bovengenoemde werken nog over het Xedcrsaksisch: A. Lüben, MiUelnicdcrdeuische Grammatik und 

Glossar. Lripzig 1882. — Nieuwere Literatuur geeft op het bovengenoemde Zeilschrift f. Deutsche Mundarten 1947—2462. 

Zie over het tegenwoordig dialect van Oost-Gelderland: H. Kern, Proeve eener taalkundige behandeling van het Oost- 

Geldersch taaleigen in de Taalgids Vil 231 294 VIII 125. — J. H. Gallée, Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch 

dialect.— M. Bruyel, Het dialect van lilten-llergh (ook Noord-Limbursch). 

Over de tegenwoordige Nederlandsche dialecten zie Jac.v. Gtnneken, Handboek der Xederlandsche Taai. Malmberg, Nij¬ 

megen 1913. Saksisch blz. 62 e. v. —- Jos. Schrijnen, Xederlandsche Volkskunde, Tliieme. Tweede druk II blz. 1-83. 
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vorm wost (wist), de typische korte persoonsvormen hi bief, hed (had), du left (gij leeft), hi heft, 
begrep (vastgreep), een genitief brets. Dit verkorten ook in woorden als hofden, gedanten, brethei- 
den, best (beest). 

ii°. De woordenschat is in sommige gedeelten sterker verschillend met de andere teksten. 
We zagen boven al herde. Ook manieren wordt somtijds eenige malen achter elkaar stelselmatig 
door wijs vervangen M/14, 65/3, III/5. Beneven door bi 49/n, 205/7; soe door doe 17/8, 19/i5; 
ghequellet schijnt niet erg bekend te zijn. Waar N het heeft, wordt het vervangen door een woord 
als gepijnnicht 51/15. Vergl. 71/i, 71/i2, 79/7, 83/4, 117/19. 

Een andere voorliefde is duidelijk merkbaar wat het achtervoegsel icke(n) of ike(n) betreft, dat 
vrij geregeld in BI voorkomt. 

12°. De h voor de voornaamwoorden hoen, hom, hoir, horre, enz. evenals soms voor het valt weg, 
soms niet. Voor nasaal of nasaalverbinding vindt men dikwijls ij, dus gestijnte, bedwijnt (in N 
bedwijnghet), wijnt (wind), kijnder 

ei waar men ie of i verwacht in: heir (hier) naast hier, gei (in N du). Is de vorm he voor hi 
misschien een schrijffout voor hei ? 

Uit dit alles meenen wij te mogen opmaken, dat wij met een tekst uit het oosten van ons land 
meer in het bijzonder, wegens het ontbreken van Zuid-Limburgsche eigenaardigheden en het sterk 
overeenkomen met N, een Neder-Saksisch-Frankischc mengtaal te doen hebben, met dien verstande, 
dat het Neder-Saksisch overweegt. 

Brussel 21940 B'). 

> Deze tekst vertoont een groote verscheidenheid in de vormen. Nu eens staat B dicht bij N dan 
weer bij Br, terwijl bij het St. Patricius' Vagevuur in de woordenkeus weer treffende overeenkomst 
bestaat met Ht (zie boven blz. xxx), waarmede het overigens,wat redactie betreft, sterk verwant is. 

0 

i°. Vrij geregeld vindt men a voor o in woorden als apenbaren, verlaren, belake (voor beluke), aven 
(oven), calen (kolen), bedragen, gaids (gods) naast goids, hapt (hoop), gescaren. 

2°. De voorkeur wordt gegeven aan de vormen met *ei dus teiken, smeyken, weynende. sleypen, 
geheyten, maar men vindt ook ghereder, gheestelicke. 

3°. De umlauting van d tot l en a tot è komt voor, maar niet zoo geregeld als b.v. in BI: hedde 
naast hadde, geslechtes, wert (tegenover wart in Br en N), almechtige, negelen naast nagelen, ghedweelt, 
dwelingen maar (on)saligen. In Tondalus is salig een vaste vorm ook daar, waar N e heeft (Br heeft 
steeds e). , 

40. Evenals in het Zuid-Limburgsch van Hx vindt men de i(y) in woorden als mynschen, kyrcke 
maar daarnaast menschen, kercke (zie beneden blz. Lvm) yllfte; vrij geregeld is bekieren. 

50. Niet ou maar alt of olt(d) vindt men in alden, helde, holt, stoltheit en in den onvolt. verl. tijd 
solde, wolde. 

6°. De oe naast o dus: toende, hoepten, sloeten, soe, maar vertoninge, ofende, aenrope, beroren, 
bisdome, maar oe vaak gespeld ue dus zuet, brueder (zie n° 6, blz. lvi). 

70. Vrij geregeld ö in sonden maar bussches (in N bossches). 
80„ In den isten en 3den ps.onvolt. verl. tijd vindt men veelal den uitgang den: hy wyseden, 

, ic volgheden. 

90. Er is een bepaalde voorliefde te bespeuren voor de bijvoegl. naamw. op ig, ich of ic: 
eerbarich (id. Br) N: eerbaar', vruchtbarig (id. N) Br: vruchtbaer', behagelic Br, N: behagel; 

levendich (naast levende) Br, N: levende; dusdanigh Br, N: dusdane 

io°. De woordenschat wijkt eigenaardig af (bij St. Patricius' Vagevuur samen met H2) van 
N en Br en vertoont bij St. Patricius' Vagevuur vooral een groote voorliefde voor Fransche 
bastaardwoorden als cathyven, purgieren, predicatie, visentieren, enz. 

*) Dit bandschrift is als Br aangegeven bij St. Patricius* vagevuur. Daar zijn de varianten op W gedrukt. 
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ii°. Opvallende vormen en woorden zijn nog wost (wist), krisden (Br: knyrseden, N: kniersseden), 
rost (meestal rust), leecht (legt), wier (Duitsch weiher ?) en de neiging om de toonlooze uitgangen 
weg te laten dus: licham, anxt, bist, zuet. Verder zijn er woorden, die naar het oosten van ons 
land wijzen: oen of oin (pers. voomw.) hent (zie hierover blz. lv), got met t (volgens Franck een 
Limburgisme), in ieder geval aan de Duitsche taalgrens thuishoorend, evenals ducke, dat vrij 
geregeld voorkomt. 

12°. Eindelijk is de spelling afwijkend van de meeste andere teksten. 
oi ai vindt men veelal waar men oe of ae verwacht dus oir, goits, doir, doit, wair dair, strait, nairre. 
Misschien hangt het onder n vermelde weglaten van toonlooze uitgangen samen met de 

spelling hebn voor hebben, hadn voor hadden, enz. Of is dat een voorstelling van de toonlooze 
Saksische sonant? 

De h valt bij de voornaamwoorden oir, oeren geregeld weg. 
B is het eenige handschrift dat 102/8 de glose bij cisterne als zoodanig uitdrukkelijk aanwijst door 

het woord glose zelf. 

Uit de uiterlijke geschiedenis van dit handschrift (zie Deel I) kunnen we niet de minste gevolg¬ 
trekking omtrent de taal maken. In zeker opzicht staat de taal vrij dicht bij N. Oostelijk gekleurd 
is ze zeker, dat blijkt uit verschillende klankeigenaardigheden. Maar het voorkomen van vele 
Fransche bastaardwoorden en het ontbreken van Zuid-Limburgsche eigenaardigheden doet de 
gedachte aan Brabant opkomen, zoodat wij misschien met een zeker recht kunnen spreken van 
een oostelijk, Saksisch dialect, vermengd met Brabantsch-Frankisch. 

% 

Den Haag K 33 H (H, bij St. Pat. V.). 

Voor zoover wij kunnen nagaan, is er één kopiïst(e) geweest. Toch zijn er twee taallagen, zooals 
uit de palaeographie hier en daar blijkt, waar 3/i6 ordenen verbeterd is uit ordinen, I3/n bat uit 
badt, 31/2 valleyen verb. uit valeyen, waar vormen op n door uitkrassing van het n-teeken gewijzigd 
zijn b.v. 189/5 en 17, letters bijgevoegd 191/4, hettene verb. uit hetene 201/8, ter verb. uit te 211/14-15 

213/7 enz. Ook hier is de taal uit het oosten van ons land, maar in tegenstelling met de meeste 
andere boven behandelde dialecten uit het zuid-oosten, meer speciaal Zuid-Limburg. Dit tc bewij¬ 
zen zal ons niet moeielijk vallen. De Zuid-Limburgsche taaleigenaardigheden van onzen tekst 
zijn o. a.: 

i°. De vaak voorkomende verschuiving van k tot ch in woorden als monnich, ich, menlicher, 
waarnaast menlike. De vorm dich. 

Het verschuiven van k in ich, ouch, de vormen dich en mich zijn nog een typisch kenmerk van 
de dialecten ten oosten van de Uerdinger linie. 

2°. De Rückumlaut of regressieve assimilatie, die eveneens een bijzonder kenmerk is van 't Zuid- 
Limburgsch, maar die vroeger blijkbaar een grooter gebied heeft gehad, daar wre ze ook waarna¬ 
men, ofschoon zeer sporadisch, in K en AT. 

Voorbeelden van regressieve assimilatie zijn: tasden, hoepde, gelijcden, gaepden, maecden, suchde, 
achdc (achtste), roeede, lengde, ghenucchde of ghenoechde. Consequent is ze niet overal doorge¬ 
voerd, want ‘wc vinden ook vormen als naecte, droupten, enz. of zonderlinge tusschenvormcn als 
treckdenten (cf. pijndenten). 

30. Het vrij geregeld hebben van ei in plaats van ee in het westelijker Middelnederlandsch, dus 
wcyninghe, cyn, gheyselen (naast gecselen), speyken, breyt, vreysede, svleysches. 

40. De umlauting van verschillende klinkers: van d: hedde, menlike, geslechte, dechtcrstc, drechtig, 
mechtig; van d: neken, negelcn (ook nagelen), dreien, weien, bequeem; van <5(au): coukclercn, boumen 
(maar ook oege), loupende. 

5°. Voor nasaalverbinding vaak e voor i, went er ook een vorm als vesse (visschen). 

()°. De ï die voor r-verbindingen in het Mnl. vaak verdwenen is, blijft in het Zuid-Limburgsch 
soms nog. Vandaar kirke (naast kerke); ook de i in vormen als minsche, ingei is eigen aan het 
Zuid-Limburgsch evenals de i in hiemelrijke, versiekerl, wieder (naast weder). 
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7°. De eigenaardig Zuid-Limburgsch-Duitsche vormen als zeel (ziel), het reflexivum sich (naast 
hem), het possessivum unscn. Een vorm als went (totdat), het woord mcrgelpidle in de plaats 
gekomen van water cisterne (zie de teksten biz. 103/5). 

Op te merken is, dat voorbeelden van de isosyllabische meervoudsvorming, kenmerkend voor 
een deel van het Limburgsch-Frankisch, in onzen tekst niet voorkomen. 

Herinneren we ons nu, dat de plaats van herkomst het nonnenklooster te Maeseyck is, dan 
lijdt het o. i. geen twijfel, dat wij in ƒ/, een Nederfrankisch-Zuid-Limburgsch dialect hebben l). 

Amsterdam A. 

Zooals wij boven zagen, is A sterk verwant met H (//,), den Zuid-Limburgschen tekst. Van de Zuid- 
Limburgsche taaleigenaardigheden is echter weinig of niets overgebleven, wel toont de woorden¬ 
schat groote overeenkomst, maar van regressieve assimilatie of verschuiving van k is niét meer 
veel te merken. We vinden wel een vorm lenghde, maar zeer sporadisch. In alle opzichten is de taal 
veel jonger dan die van de andere teksten. 

i°. De a in woorden als apenbaren is o, dus openbaren, gode, gods, geloven (beloven); gescoren. 

2°. Niet ei of ey in geesteleecker, enigen, enen, ger ceder, geen, vrese, teeckcnne, weenenne. De è vooral 
voor nasaalverbinding wordt meestal ei dus: meinschen, tormcinten, serpcinten, penenteincien, saker- 
meinte, omtreint, ongesceint, maar er naast ofschoon minder vaak: menschen, tormenten, penentencien. 

3°. De umlauting van d komt weinig meer voor, bij d dikwijls: salegen, nagelen, quamcn, opgaet, 
dagelijx, maar treecheit; hadde, halse maar gelet, gelets (gen. van gelet); bernende, swertet dalmechtege, 
techtterst, (naast tachterst), geslechte. 

* 

4°. We vinden den vorm ingelen, maar verder kerken, menschen (tneinschen), wintere. 
■ 

5°. Geregeld de om in om/, ouderdom, houden, Aom/, wonde. 

6°. De or in bloemen, geloeve, goede, seoenen, onnoescl, roepen maar so, verlost, komen. 
De Me-spelling bijna nergens: broeder, groeier, boec. 

7°. In vervult, uitgang c/mw, de ü maar sondaren, locht, sonden, monden. Ook vindt men al de 
diphtongeering van u tot ui: sluiten, sluytment, duyckeldense. 

8°. De iste en 3de persoon onvolt. verl. tijd gaat niet meer op rfen uit: hadde, antwoerde, seide. 

90. De persoonlijke voornaamwoorden uit het oosten van ons land oew, om, enz. ontbreken. 
Ofschoon /I bijna een eeuw later is dan de andere teksten, is het reflexivum sicA nog niet doorge¬ 
drongen. Een groote voorliefde is waar te nemen voor de vormen m, m’w, waarnaast gi, gAt; dM 
daarentegen verdwijnt. 

io°. Meestal vindt men den meervoudsvorm op en: vloeien, vlammen, tormcinten, enz. bij duvel 
komt de s nog al eens voor duvels. 

ii°. Eigenaardig is de ts in tsegen; misschien Friesche klankomzetting. 

12°. De uitgang ike(n) wordt vrij geregeld eke(n), ik wordt eek: scadeleken, geesteleecker, cyselcec, 
werdeleec, manlcec maar ook willichliken, gewaerlike, ontfermelije, swaerlijc’, ig wordt eg: ongeweldeger, 
maar salige 

130. De ƒ blijft vaak na lange vocalen of tweeklanken, zoodat men de lange tweeklanken 
krijgt: noeit, oeit, bcspraictene, draeiet, verrainisse. 

140. De ƒ of i wordt vaak geschreven voor d tusschen twee klinkers: gehoersamheien, vloeien, 
gercchtighcien, roeien (roeden), raie; soms w, zoodat we vinden kouwe. 

150. Opvallend is de voorliefde voor den genitief op s ook als die in andere teksten vaak om- 

*) Men vergelijke over de Middclnederlandsch-Zuid-Liniburgsche eigenaardigheden o. a.: Franck, Artikelen in Taal 

en Letteren 8. — Kern, Limburgsche sermoenen, Groningen, YVolters 1895. — Lcviticus, Klank- en Vormenleer der St. 

Serval iusle gende.— Buitenrust Het te ma, Het Nederduitsch Glossarium van Bern, Groningen, YVolters 1889. — Voor het tegen 

woordig Zuid-Liniburgsch zie o. a.: J. Houben, Het dialect der stad Maastricht, 1905.— Jac. v. Gtnneken, op. cit. blz. 169 e.v. 
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schreven wordt: tsgoeds sinte patricius prekinge, ongewoenleex ridderscaeps, tsgeesteleex riddersscaeps, 
tshcilichs namen, tsriddcrs val. 

De absolute genitief is daarentegen overal bijna opgelost en ontschreven. 
i6°. Wat de spelling betreft, er vertoont zich een groote voorliefde voor verdubbeling van mede¬ 

klinkers ook na lange klinkers. 
De uitgang van den nog steeds verbogen infinitief luidt vrij geregelde nne: te sterkenne, oen 

roepenne, gheessellenne, sceedenne. Verder vormen als: mierrakelen, teenen teeckenne, dorren, doerren 
naast doren (deur), urren, kallommenen, si groetenne, onvertelleeckenne, ongesceeppenen, solfferen, 
taffele, nordennen. x 

De c wordt in den aan vang der woorden meestal k geschreven: kume, kouwe, kritinge, korts, 
maar op het slot c : volc, stère, waarbij dan vaak een x wordt geschreven als een s er op volgt 

. tconinx, soms niet: gevonnicst. De x komt geregeld voor in tgeesteleex, ongewoenleex, dinx. Eigen¬ 
aardig is de spelling gebluchst. In der Nat. Bloeme bluxen (zie Verdam in voce blusschen). 

Wij meenen op grond van deze taaleigenaardigheden, het ontbreken van de oostelijke vormen 
in verband met de mcdcdeeling in den tekst zelf, te kunnen vaststellen, dat de taal is later Middel- 
nederlandsch uit de tweede helft der 15de eeuw, West-Nederfrankisch in het bijzonder, een dialect uit 
de omstreken van Den Haag. Misschien zijn de overblijfselen van de eerste taal van het model nog 
niet geheel verdwenen, maar veel is er niet van over. De tekst is een o. i. gewichtig argument tegen 
de meening van hen, die meenen, dat een tijd van een eeuw, in verband met de verschillende taal 
van den kopiist den oorspronkelijken tekst niet sterk kan wijzigen. 

B. HET DIALECT DER TEKSTEN DIE TONDALUS' VISIOEN BEVATTEN. 

Brussel 2318 Br. 

Ter vergelijking met K (zie aldaar) verdient de tweede klankverschuiving hier in de eerste plaats 
onze aandacht. Bij het overzicht er van volgen wij dezelfde volgorde als bij K. 

Verschuiving van k tot ch. 

In den regel is de k niet verschoven. Verschoven vormen komen evenwel nog voor: 

а) Tusschen twee vocalen b.v. in: secher, machet (de infinitief is maken en moeken), gespreche, 
gclichenis. De onv. verl. tijd van maken is meestal maecte, daarnaast komt evenwel voor machte 
(50/17). 

б) aan het einde vaneen woord, b.v. in* och naast oc, ock en oec ; sprach naast sprac en sprack ; 
gclich naast gelik, gelick, gelijck en gelijc. 

c) na liquida in het woord durch naast dor, doir, doer. Evenals in K zijn canoniken en starek 
onverschoven gebleven. 

d) in het achtervoegsel lijk een enkele maal: pijnlich, geystlich (eit), gotlich. De gewone vorm 
is lic, lijc, lik of lick. In eenige woorden is het achtervoegsel weggevallen: behagel K: behagelichen; 
w nest heit K: wuesticheit; openbair K: offenbairlich. 

f) ich en ic treft men naast elkander aan, soms in éénzelfden zin; my is de gewone vorm, een 
enkele maal slechts vinden wij mych 24/7; dich en uch in K luiden in Br: dy en u. 

Verschuiving van t tot 8. 

De t is in den regel niet verschoven. Alleen treffen wij aan: 

a) tusschen twee vocalen: vleyssen (N vlieten), lassen. 
De niet verschoven vormen in K luiden in Br: K: (de) it J> Br: diei\ zijt > tijt\ allit J> all dat; 

groit yn > grot ene (waarnaast ich grote dy); wat is it ,> wat ist. 

Verschuiving van t tot z. 

De t is in den regel niet verschoven. In Tondalus’ Visioen vinden wij slechts driemaal een 
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verschuiving en wel in tzo, ontzellig en tzijt. Van belang is het hierbij op te merken, dat het 
woordje tzo in K nog steeds zijn onverzwakte kracht als zelfstandig woord heeft bewaard, terwijl 
in Br de onverschoven vorm to reeds in de meeste gevallen moet wijken voor te, V en bij een 
lidwoord de samensmelting reeds is ingetreden b.v.: K : tzo der wordt Br: ter; zo intzeyn > tontsiene', 
zo dem > totten of ten; zo gcmoete to en te moete. 

Wij herinneren er hier aan, dat de vorm to ook een enkele maal in K voorkomt. 

Verschuiving van p tot f. 

De p is niet verschoven. 

Die Neder-Saksische eigenaardigheden, die wij in BI o. a. zoo sterk waarnamen, komen hier 
minder voor. Het zijn soms Neder-frankische taalverschijnselen, die men kan waarnemen. 

i°. De o in woorden als openbaer, koIeH (coclen), hopen, gods, got.. 

2°: De ee naast ei (ey); een, vrese, vreslike, enighen, een, maar eyniger, gheynen, tneyne, cleydingen, 
meyste, meynen, hi leirde, geyst, eirstc, teykenen, zelfs zeile naast zele en siele. 

3°. De umlautung van d en d is ongeregeld: ghedeente, bequeme, segen (zagen), onselighe, misdedich 
naast nagelen, mysdadich\ hedden, slechtig, geslechte naast drachtig, achterste, hadden, mansiachtig. 

4°. Niet als in het Zuid-Limburgsch l maar ë in menschen, kereken maar wel mireken, bekeren 
niet bekieren. 

5°. We vinden niet den overgang van old, ald tot ou, dus holden, holt, kelde, woulde, soulde. 

6°. Naast elkaar oe en o: overmoedich, schoenheit, loepen, noemen, verdoemt, maar ogen, grotelijc, 
hoved, schone, verlosen, verdomen. 

7°. Naast elkaar ö en ü : Meestal sonde met ö maar daarnaast sunder ; sonder, omme, ons, 
gesondighet, monde, naast mttndc, junek, omme, updragende, grunde, busch (ook bij Maerlant), 
unss. 

8°. In den isten en 3den ps. enkelv. onvolt. verleden tijd niet den dus: sij keerde, antworde, 
segede. 

9°. De oostelijke vorm octn van het persoonlijk voornaamwoord komt niet in Br voor, wel 
etnc (3de nv.), unss, ich. Het bezittelijk voomw. is soms eren (hunnen mond), heren (haar enkelv.). 

io°. De meervoudsvorming der mannelijke en onzijdige substantieven heeft vaak plaats door 
c: dage, manne% kinderc, worde. 

ii°. Een eigenaardigheid is de zucht om sommige klanken te verlengen, andere, en dit in 
meerdere mate, weer te verkorten: heet (het), oem en oom (van de „kürzende Wirkung” der m 
volgens Franck is hier dus geen sprake), verlosen; daarentegen: stet (verkorting voor steel of steit?) 
genek, bewenden, schreff, verwet, bleek, (cf. N), onscllige, ook unsellig, ledde, vergadderen, herre 
(heer), gekert, taf f de, gaffelen (ook in //,). 

Dit verschijnsel hebben wij reeds in .V w aargenomen en ook in //s kunnen we dit zien. Te W'inkel 
(op. cit. blz. 453) noemt genek een kenmerk van zuiver Neder-Saksisch. De verdubbelingen komen 
nog in Twente voor evenals de vormen heft, genek, disse (Br Ï9/2o). 

12°. De invloed van de dialecten van het taalgebied der klankverschuiving komt, behalve in 
de boven behandelde gedeeltelijke klankverschuiving, ook uit in vormen neit (niet) zooals in K; 
und (en), gcloschet (in N: gelesschet) waarmede men vergelijke löschen en het in de Limburgsche 
sermoenen voorkomende participium verlosschen (zie Verdam in v.lesscen), een woord als ovcrdeckel, 
dat juist zoo in K voorkomt, maar in het gewone Middelnederlandsch over deksel luidt, vornste 
voorste). 

De oostelijke vormen als ducke ontbreken. 

130. Andere eigenaardige vormen zijn soelen (te lezen solen ? met eene e, die Franck § 161, 
Hollandsch of Brabantsch noemt, zeldzaam in Vlaamsch), slogen (Van Wijk noemt slooch zuidelijk 
Hollandsch), het voorvoegsel ent (Franck zegt. dat het prefix in het Middelnederlandsch altijd 
ont is), ein als negatie. Vrij geregeld eindigt de infinitief en het participium (participia op e zijn 
nog Twentsch) op e: siene, gesiene, ontfaenc. Te vermelden is 36/i8 onghesericheil; K : ongequetzcit. 
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140. Opvallend is ook de spelling in Br. Geregeld staat U en // voor / en / dus: schreff, duvelt, 
gaffi hojf, enz. 

Soms vindt men w, waar men v verwacht, dus: hie bewall, een spelling, die oorspronkelijk ook in 
Ht voorkwam; een / waar een v verwacht wordt: vcgefuer, zwevelfucr. Zeer onvast is de spelling bij 
sommige klanken, waarbij men moeielijk kan aannemen, dat er verschil van uitspraak is bedoeld: < 
rfor, rfoi>, doet — lic, lijc, lik, lick. « 

Boven wezen we op een vorm deip. Men kan ook hier twijfelen of dit een spellingeigenaardigheid 
is als men denkt aan vormen als gei en heit uit BI (blz. lvii). 

Wanneer wij nu onze conclusies hieruit trekken, dan meenen wij in de eerste plaats te kunnen 
vaststellen, dat onze tekst niet in het Zuid-Limburgsche, wel in het Saksische taalgebied van 
Twrente of Salland kan thuis hooren. Westelijk Middelnederlandsch kan hij niet zijn. Daarvoor 
zijn de oostelijke eigenaardigheden te sterk. Zou men denken aan het zuiver Saksisch, dan zou 
daartegen strijden de verschuiving der klanken, die zoo hoog noordelijk niet meer wordt waar¬ 
genomen. De taal van onzen tekst moet liggen op de oostelijke grens van het Middelnederlandsch, 
maar ook daar, waar de klankverschuiving nog invloed heeft kunnen uitoefenen, waar uit het 
samensmelten van de taal van heel verschillende taalgebieden de eigenaardige mengvormen 
ontstonden, die wij in Bt ontmoeten. Een taallaag moet zijn uit Twente (of Salland of de Graaf¬ 
schap) en wel o. i. in de nabijheid van het taalgebied van N en BI; een andere taallaag moet 
afkomstig zijn van een streek, dicht bij het taalgebied van K. 

Het moet dus een mengdialect zijn van oorspronkelijk Saksisch vermengd met een taal misschien 
uit de buurt van de tegenwoordige Benrather linie, in het gebied van Gulik, de grens der klank¬ 
verschuiving. De uiterlijke geschiedenis van ons handschrift wijst, zoover wij die kennen, ook in 
die richting. Er staat uitdrukkelijk in vermeld, dat het 1551 in het bezit was van bewoners van 
Keulen. En de woordenkeus én de taal stemmen dikwijls opvallend met het Keulsche handschrift 
overeen. 

Gent G. 

De taal van dit handschrift is ontwijfelbaar Vlaamsch en meer bepaald Westviaamsch. Van 
oostelijke eigenaardigheden, zooals in N, BI enz. is geen sprake. Eenigc der meest typccrendc 
eigenaardigheden uit het Westviaamsch zijn: 

i°. De sch is sc in w'oorden als: scoone, ghescien, bescriven, sculdich. 

2°. De ij is geregeld i: wise, afgriselike, sine, bescriven. 

30. De lange a is lange e in: weerdicheit, eerde, sculdeneere, (een enkele maal sculdenare), gheerne, 
weert (waard znw'.), ncercnstelic, ghescepen, ghesleghen. 

40. De korte a luidt e in sccrp en daarnaast vinden we de eigenaardige verlenging der korte a 
voor r b.v. in: aermc, ontfaermicheit, saech, staerkelike en der korte e tot ei, b.v. in: mcinschelik, 
eist (is) naast es. Dit laatste is overigens gewoon in A. 

50. Dc o is u in: vul, vulmaect, en de u is o in: jonste. 

6°. De ci is ec of c b.v. in: beede, helich, endc, ghcdrcecht, leedde, bereet (bereid). 

7°. De voorliefde voor het gebruik van het woordje secre in uitdrukkingen als seere wetende, 
seerc huterlic, al te secre. 

8°. Dc i is e b.v. in: den 3en pers. enkv. es met er naast den verlengden vorm eist (eyst), 
mesbaert, smesse (smidse). 

90. De w'oorden te gadere (te samen), lettel, ghewrocht (gevormd: wel ghrwrocht van allen leden), 
alle male (alles), ghetoocht (getoond), vertooghen (vertoonen), naken (naderen), vier (vuur), duusl 
en dusentich (duizend). 

• • • • 

*) Men denke aan de beteekenis van het hertogdom Gulik in de 14de eeuw en vergelijke in Deutsche Dialect' 

geographte het artikel van Frings, Hft 5, Studiën zur Dialect ge ographie des Niederrhems zwtschen Düsseldorf und Aachen 

en AUer der Benrather Linie in Beitr. 39. 362. 
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io°. De epenthetische e in den infinitief, bij naamwoorden en bijwoorden: levene, latene, treckene ; 
- een ysere, dccscle ; - - dicke. 

ii°. Het plaatsen der h, waar zij niet hoort: hu, hic, huut, hooren, hedel, hierland. 

12°. Het gebruik van tal van Fransche woorden: gheconfondeert, corruptie, visenteerne, joostement, 
joosteren, tornoyen, meyteneerde, paymenle. 

130. Het woord so voor zij (pers. vnw.) komt vooral bij Maerlant voor. Soms wordt het sou, 
sou/ (= sou A*/). 

140. Woorden als ghersekin, nicuwcrincx, gheinster, san/c. Naast ghersekin lette men op crudekin, 
sachtkin, en het woord teekin, yserin. 

150. Het woord licbaard wordt volgens Verdam bepaaldelijk in Vlaanderen gebruikt in de betee- 
kenis van /nuw en bacnraetchcn (baanderheer) is volgens hem speciaal Brabantsch of Vlaamsch. 
Zoo ook wordt het boven reeds onder io°. genoemde ghctoocht of toghen geregeld gebruikt voor 
het noordelijke tonen of toenen. Ook dit is eigenaardig Vlaamsch. 

i6°. De u wordt i in: stic (stuk), en omgekeerd de i wordt u in raddere. 

Bovenstaand lijstje zou zonder eenig bezwaar aangevuld kunnen worden. Het volstaat evenwel 
voor ons doel. De onder 1 tot en met 11 aangehaalde eigenaardigheden behooren nog steeds tot 
het levende Westvlaamsch. Ieder, die een tijd in West-Vlaanderen heeft vertoefd, zal er door ge¬ 
troffen worden en allicht zou een grondig kenner der verschillende Westvlaamsche dialecten de 
taal van dit handschrift, nog nauwkeuriger weten te localiseeren l). 

C. HET DIALECT DER TEKSTEN DIE ST. PATRICIUS VAGEVUUR BEVATTEN. 

Warmond W. 

Uit de palaeographie blijkt eveneens, dat er verschillende taallagen zijn. Toch zijn de verbeterin¬ 
gen van corrector of eventueel kopiist zelf niet zoo talrijk, dat er duidelijk twee geheel verschil¬ 
lende dialecten uit blijken. 

i°. Gewoon is de o in openbaren, gescoren, verloren maar daarnaast eenbaren. 

2°. De vormen met te, è zijn de gewone maar daarnaast die met ei, ey dus: heten, smeken, bereder, 
gheestliker, gherenicht doch ook weinen, teyken, ghedeilt, gheeyndet. 

3°. Umlauting van d is afwisselend: selich, quernen, onselicheit, weren, daarnaast waren, salich, 
quamen, onsalicheiden, gheslaghen, van d zeer gewoon dus: gheslechtc, almechtige, maar onverdrachlic, 
manliken, had. 

40. We vinden de in kerken, menschen, engelen, bekeren naast kieren. 

5°. Voor dentaal ol of ocl dus: holden, beholder, oelt, coelt, solde, rooide, bekoelden; ook kelde, solt, 
alders. 

()°. Oe in voer, hoerde, doet, antwoerde, tocnen, soe (so), roepende, koevel, oefende, voete. maar groten, 
voreseghedc, (voerseghede), gheloven, hopen, nomet, te donc, verloren. De spelling oe wisselt af met ue, 
doeren, dneren. 

70. De ü in simden, rusten, mnnde, maar monde, locht. 

8°. De uitgang de in isten en 3den persoon komt meestal voor: had(de), hoerde, volghede, antwoerde. 

90. De vormen oen, oem, enz. ontbreken. Er komen voor hem, ene. enz. 

io°. De vorm kent en ducki ook to in to midde winter; luttic volgens Verdam (i. v. luttel) in 
hriesche en Saksische dialecten voorkomende. 

') Zie voor het Vlaamsch in het bijzonder: /. Jacobs, Vergelijkende klank• en vormleer der Middel-Vlaamsche dialec¬ 

ten, I. Klankleer. 
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ii°. De jong-Germaansche è is gebleven in breve (brieven), preester, typeerend voor het zuiver 
Nedersaksisch volgens Te Winkel (op. cit. blz. 453). 

12°. Kenmerkend zijn ook vormen als ontfenc, gene. 

Uit al deze plaatsen meenen wij te kunnen vaststellen, dat het dialect wel in het oosten van ons < 
land thuis hoort, maar invloed van Friesch heeft ondervonden. Misschien uit het gedeelte van Over- , 
ijsel, waar Friesch-Saksische mengvormen ontstaan zijn. In alle geval is het in hoofdzaak een Sak¬ 
sisch dialect. De uiterlijke geschiedenis (zie Deel I blz. 298) ontsteekt geen licht. Het is afkomstig 
van Haarlem en ook weer uit een nonnenklooster, het Begijnhof. 

Den Haag Ht. 

Uit de palaeographie van ons handschrift zijn duidelijk twee taallagen en spellingsystemen te 
onderscheiden. De rol van den corrector ten opzichte van de taal van de(n) kopiist(e) of van het 
oorspronkelijke model is vrij aanzienlijk. Juist met het oog op het localiseeren van de taal is het 
dus noodig hierop wat nader in te gaan: 

1°. De woorden slotel, sluten, geslaghcn, slane, slanghen werden oorspronkelijk geschreven: 
sclotel, scltUen, gesclaghen, sclane, sclanghen, maar zijn voor een groot gedeelte verbeterd door de c 
uit te krassen. Waar dit niet gebeurde vindt men dus vormen met c als sclephinge, doerscleghen. 

2°. De oorspronkelijke tekst bevatte vaak de spelling met n of h in het begin van het woord: 
neerkauwen, henich, her, maar deze is verbeterd tot erkauwen, enich, eer. 

30. De oorspronkelijke tekst had vaak de vormen: voude, verdighe. vas, vorpen, ghevade, varen, 
voninghc, vaeri en de vormen met w, waar wij v verwachten: werwonderde, werwondert, want, 
waen (vanen), onwallighc, onvcrwaerlijc,wergadert, wier, werwan, welde. Deze vormen voude enz. zijn * 
door den corrector vaak verbeterd tot woude, was, enz. en de vormen werwonderde enz. tot 
verwonderde enz. Soms vergat hij te verbeteren evenals boven bij scl en we vinden de v of de w 
nog, naast de w of v b.v. wele. 

40. De spelling ntanire, oorspronkelijk in het handschrift, verbetert de corrector meestal tot 
manierc, laat het echter soms onveranderd. Wiewater verbetert hij tot wiwaler. 

50. De corrector krast de n op het einde soms uit, of zet ze er bij. Er stond oorspronkelijk: souden 
(iste nv. m. enkelv.), hi seiden, doei hiervan maakt de corrector: soude, seide, doe. 

Er stond oorspronkelijk: die (van die lande), soude (3 ps. meerv.), hadde (3 ps. meerv.); hiervan 
maakt de corrector door een afkortingsstreepje: dien, souden, hadden. 

. 6°. leven (lieven) verbetert de corrector tot heven. Soms stond het reeds met ie. 

Wat is de voorloopige conclusie hieruit? Vooral no. 1 is voor ons doel belangrijk. De vormen met 
scl zijn duidelijke aanwijzingen van Frieschen invloed, maar tegelijkertijd volgt er uit, dat de cor¬ 
rector vreemd er tegenover stond, dat deze Friesismen in strijd waren met zijn eigen taal. Het Fricsch 
karakter van de taal van dit handschrift wordt echter nog door andere taaleigenaardigheden be¬ 
wezen. Wij vinden er o. a. in: 

i°. tusken (naast twischen). De vorm twisk, twiska is oud-Friesch, twiske, twisken, later Friesch. 
Verdam in voce tusschen geeft veel plaatsen met den vorm twisken uit de streken, waar de 
invloed van het Friesch ontwijfelbaar is. De in ons dialect voorkomende vorm is dus van Frieschen 
oorsprong. . 

2°. ghclcskct. Ook deze vorm hoort in het Fricsche taalgebied thuis. Verdam haalt o. a. aan 
uit de Friesche Stadsrechten; om den brand to leskcn. 

30. Een spelling als fleghelen (naast vlegden) wat op de typisch Fricsche uitspraak van v wijst. 

40. te swinken. Verdam haalt den vorm beswijn ken aan weer uit Wcstfr. Stadsrechten, terwijl 
Boekenoogen in de Zaanlandsche tongvallen zwinken noteert in de beteekenis van omdraaien 
(zooals in ons geval). 

50. Vormen als to hant, to sinten, anste. 
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Brengen wij dit alles nu in verband met hetgeen wij in Deel I blz. 300 uit ons handschrift ver¬ 
meldden, dat het aan een West-Friesch geslacht te Enkhuizen heeft toebehoort, dan dunkt ons, 
dat we met groote zekerheid kunnen vaststellen, dat de taal van Ht een sterken W est-Frieschen 
inslag heeft. 

Nu staan hier echter andere vormen en woorden tegenover, die voor een deel naar heel andere 
streken van ons land wijzen: 

i°. In Ht komen vrij veel Fransche woorden voor, waarvoor in verschillende andere teksten 
Nederlandsche staan: devoet(er), tormenten, consenlieren, consente, gheven, benedixcie. Hierbij dienen 
wij in het oog te houden, dat Ht verwant is met Br. 

2°. We vinden een klankverschuiving van k in vormen als maechten, trechten (trekten). 

30. Naar het oosten wijst weer de vorm hent evenals de op verschillende plaatsen voorkomende 
uitgang den in den onvolt. verl. tijd 3 ps. enkelv., die echter door den corrector verbeterd is tot 
de, b.v. seiden 194/2, soms staat nog en, b.v. bedeck[(]en 229/2. 

40. De d en d zijn meestal niet umgelautet dus: hadde, geslachte, almachtig, barnen, maar helse 
(halsen); salicheü, quanten, naghelen, waren, onsalighe, maar nerer. 

50. Voor dentalen oud, soude, woude, naast oltt colde. 

6°. Meestal i een enkelen keer ei in woorden als enich, bereder, enen naast ieyken. Voor een I in 
hiemelrijke, bekleren zooals in andere teksten voorkomt vindt men de è geregeld dus: bekeren, 
hemel, keren, enz. Evenmin zijn er vormen met f zooals kirke, minsche uit Hlt maar kerke, mensch. 

70. De ö komt voor en naast oe: hopede, onnosel, tonen (naast toenen), aenrope (naast roepen), 
bomen, broderen (naast broeders), soten (zoeten), gade (naast goede), grote (naast groeté). Eigenaardig 
is boden naast boeden (nuntii). • 

De o meestal in sonden. 

8°. Nergens vindt men de a in woorden als openbaren, gode, enz., zooals N en BI dat sterk hebben. 

90. De spelling oe wordt meestal gevolgd, niet ue, behalve in gueden, waarnaast goede staat, dus: 
boec, broeder, enz. 

io°. Opvallend zijn de verkortingen in woorden als ghestelike (geestelijk), aenrep (hij riep aan), 
vel (viel), vredsamheü (vreedzaamheid), ghewest (geweest), witheit (wijtheit), grotheit en omgekeerd 
verlengingen als panzeer, weerck, sceerp (scherp), dattu mogheest, sceper (elders schepper), rider 
(ridder). 

Vermelden wij eindelijk nog, dat Ht eigenaardige woorden heeft. 
Wij meenen op grond van dit alles voorloopig te kunnen vaststellen, dat de taal een vermenging 

is van verschillende dialectische vormen, sterk Friesch, meer in het bijzonder West-Friesch gekleurd, 
maar ook met oostelijke elementen. 

De taal der meeste teksten, vooral bij het St. Patricius' Vagevuur, wijst o.i. ontwijfelbaar naar 
het oosten en wel in het bijzonder naar de streken van het Saksisch taalgebied. Het staat bij ons 
vast, dat de beweging der devoten, die in het Saksische taalgebied haar oorsprong vond, het 
grootste aandeel heeft gehad in de verspreiding der legenden. Ook het feit, dat onze teksten 
voor een groot deel afkomstig zijn uit nonnenkloosters, waar de bedoelde godsdienstige beweging 
op zulk een vruchtbaren bodem viel, versterkt ons in deze overtuiging. 
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bi.j4b Hijr begynt de varrede op tondelus 
vijsyone eyna ridders 

Santé pauwels de apostel schrijft zo thimo- 
theum syrae junger Yn den lesten dagen soelen aen 

5 komen de vreselike zijde End de mynschen soelen 
syn sichselver mynnende.Gijrijch.homocdich[,] ho- 
verdich Blasphemerres. Ongehoirsam [,] ondanck- 

bl- 35» barlich vader end moder [,] mysdadich. Sonder || 
mynne sonder vrede. Overdedich [,] sonder reyni- 

10 cheit. Sonder goderterenheit [,] verrederie [,] wre¬ 
de [•] mynre der genochtcn me dan gotz Ouch ha¬ 
vende de gedaente oflf den schijn der heilicheit Mer 
de doigeden dair van benende. Als men oflenbairli- 
chen seyn mach so steit de werelt meist als santé 

i$ pauwels vur gesacht hait End om dat de mynne 
godes vil mynschen en geynen anxt yn en brenget 
Dar om op dat sij der anxte der pijnen de na 

5 End :• op gelost uit en. (id. reg. t$ en 4, 1,2,4, 0). 

7 Ongehoirsam : verbeterd uit onboirsim; de ge is 

boven hoir bij geschreven, zonder aanwijzing, — Ondanck- 

barlich : hs. omd., het eerste been der m is doorgetrokken 

tot een ongewone o. 

12 Mer : aldus voluit, 

75 na ha:t en 17 na pynen een met de griffel in het 

papier gedrukt streepje. 

(I Hie begijnt die varspraeke op Tonda- bi. 49* 

las visioen van Irlant. 
Santé pauwels die Aposlell seget tot Thimo- 

teum sijnen Junger In den lesten daghen soelen 
ankomen vreselike tijde | Ind dey menschen soelen 5 
wesen hem selven mijnende | Girijch | Overmoe- 
dich | Hovcrdich Blasphemers | Onghehoersarae | 
Ondanckelic [...] z/ader ind moeder | Mijsdadich [,] 
sonder mijnne | Sonder vrede | Overdadich | Sonder 
Suverhcit | Sonder goedertirenheit | Verraders | 10 
Wreet | Mijnners der genoechten mer dan gods | 
Oec hebbende die gedeente | Ofte den schijne der 
h[#K/*]cheyden [>] mer die dogheden [...] r/ar van 
luyende [• J Als man openbair sien mach soc stet die 
werlt meyst ais Paulus vurgeseget helft | Ende 75 
ummc dat dey mijnne gods vele menschen ghey- 
nen anxt in en brenget | Dar umb op dat sie die 

ƒ Regfl t is met f roof ere letter geschreven. Onder en 

boven deze woorden zijn drie lijnen getrokken, waarvan de 

middelste met rooden inkt. Het woord Tondalus is daarbij 

nog eens rood onderstreept. 

8 hs. Vader 

8, rj [•••] : hs. een verticaal streepje. 

9 Overdadich : rechts van de h een rood stipje; 7vaar- 

schijn Ijk wou de kop. er een streepje trekken. De beteekenis 

vereischt een lee stee ken. 

13 h[ey/i’]cheiden : [eyli] is uitgekrast en door de 

uitkrassing is er een gaatje in het papier juist op de 1. — 

hs. Dar 

14 Als: Voor de A in margine een kruis X. waar* 

schijnt jk als aanduiding dat de A rood doorgestreept moest 

•worden. 

*5 vurgeseget : de r tusschen de u en de g rood bij ge-* 

schreven, met aanwijzing. Er stond eigenlijk oogeseget; de 

kop. heeft van de o een v gemaakt, die wel wat van de 

gewone v afwijkt; de n kan men als u lesen. 

B / Hijr beghint dat prologus off voersprake op 
tondelus vision. Hierna is een blad uitgescheurd. De 
tekst begint als volgt (Br bl. 49b) : zee cnde staende 
ende gaende 

G 
tj.tjsa Van eenen radder hiet tondalus een edel man Hier naer so volghet een 

harde scone materie als vanden tormenten die de sielen moeten ghedooghen 
naer dit allendeghe leven de welke tormente waren vertooghet eenen radder 
diemen hiet tondalus ende staet ghescreven inden spieghel hystoriael 

5 Inden name ons heeren ic beghinnc ten profijte ende ter heeren ende ter weerdicheit van eender 
hedelre Jonfer wiens salichedc ic hcbbe begheert van langhcn tiden alst wel recht es. so willic hu eenen 
bouc bedieden dien hic vonden hebbe in den latine ende huut trecken in dietsche Ende hare dan 
senden want ic hope het sal haer sijn bequame[.] 3/aer men sal weten dat ic desen bouc niet en begheere 
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i/. rjjó | Hier beghint dat prologhe of voor¬ 
sprake op tondolus. 

SAncte pauwel die apostel secht tot thimotheum 
sijnen jonger Inden lesten daghen sullen ancomen 

5 vreselike tijde Ende die menschen sullen wesen 
hem selven mijpnende. Gierich. Overmodich. Ho- 
veerdich. blasphemieres. ongehoersam. ondancber 
vader ende moeder[,] mysdadich[>] sonder mijnne. 
sonder vrede. Overdadich. sonder suverheit. Son- 

io der guedcrtierenheit Verraders[>]wreet Mynres der 
ghenoechten meer dan gods Oec hebbende die 
ghedaente Ofte den schijne der heilicheiden. mer die 
doechden daer van loechende Als men apenbaer 
sien mach. soe steet de werk meest. Als paulus 

/5 voersecht heeft Ende om dat die mijnne gods voel 
èi /jjc menUschen gheen vrese in en brenget Daer om 

op dat sij de vrese der pijnen die nae comen sal 

2 Sancte... ionger : rood onderstreept. 

BI / Titel ontbreekt 3 paulus 6 Overmodich 
ontbr. — blasphemieres : id. 7 ondanckelic 8 moe¬ 
der ende 1 / hebben 12 heilicheit 13 daervan niet 
Als Misschien begreep de kop. het woord [loechende] niet 

p 14 de werlt dat als sunte Pouwel secht. Ende 15 die 
ontbr. 16 vrese : anxt {id. 17) 

Hijr begint dit bueck van eynen vroe- 
men ridder wel geleert inden werelt- 
liken c ons ten der ridderscap Ende 
genoempt Tondalus | ende ia van sijnre 
verscheidenisse | ende wie der co ernst 5 
overmits die ontfermhertioheit go da. 
als hi selve namaela vertelt. 

Want wy niet en moeghen noch en willen 
eynich werek beghinnen noch volbrengen daer 
eynighe doecht in is. sonder den genen die ierste *o 
saké is alles dincs So bidden wy den voerseyden. 
dat is godc. dat hi at onse beghen teynen gueden 

eynde moet bringhen ®Dit nae volgende bueck was 
ghesonden ende ghedicht uuter barbarscher talen in 
die latijnsche. van eynen manne van gheestliken 15 
ordenen ende leven, die ghenoempt was march[wx] 
eynre heyliger of god wilt abdissen Ende want 
eyn groet gebot van jhesus cristus den soen gods is 
Du salt dijnen even kerstene mynnen gelijck dy 
selven Hijr by sijn wy sculdich te begheeren. dat 20 
ellic minsche so gode ontsaghe ende diende, dat 
sijne seel gode ewelike mochte aenschouwen 
Omme dese saké voerseyt | hebbich dit werek 

3 der ridderscap : bijgeschreven in margine bovenaan 
met aanwijzing. 

6 ondermherticheu: in dit woord had de kop.de eerste 

x vergeten en na de m een e geschreven. Deze laatste letter 

is gecxpungeerd en schuin doorgehaald, de r boven den 

regel bij geschreven. 

16 ordenen : verbeterd uit ordinen; boven de i is een e 
geschreven. 

16 march[ur]: bij dit woord is eenopening in het papier 

zoodot de tweede lettergreep $r00tendeels verdwenen is. 

20 na selven een rubriceeringsteeken. 

A i Titel: Hier na so volcht vanden ridder tnug- 
dalus ende tghene dat hem vertoent wert. De inleiding 
van H is weggevallen. De tekst begint als volgt (H bl. tb): 
Dye ghesciennesse ende dat gesichte dat hier na vol¬ 
gen sal dat cs gescreven uut des geens monde diet 
selve sach 

G 

te rimene om dat icker no af no toe doen ne wille van den ghenen dat ic vand in lattine Ende 00c so 
en es men gheen helighe scriftuere sculdich te rimene [>] want in den rijm een es gheen ander voordeel 
dan dat den hooren gheeft soeten luut Ende metten rimene so wert alle helighe scriftuere ghecon- 

11.238b fondeert Dit visioen van desen bouke ghesciede int jaer ] Ons heeren als men screef .M.C. ende 
5 .xlix. in eenen ruddere die men heet tondalus [>] wies ziele te menigher pinen ende te grooter gloriën 

ghevoert was [>] also desen bouc verclaren sal hier naer Ende om dat een vulmaect goed wille ende een 

5 greoter : hs. g°ter gelezen als grooter omdat de kop. het zoo gtwooniijk voluit schrijft. 

> 
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komen sal bedwyngen moge van den simden End 
brengen zo gewariger penetencien end bekennyn- 
gen irs selves So meynen ich Tondelus vijsione 
van yrlant van den pijnen de heij sach end leit yn 

5 deme vegevuir. Yn dutschen zo setzen us dem 
bi. 3s& latine End ouch patrijcij 0 des apostels vegevure 

van irlant zo eyme spegel alre mynschen aen zo 
seyn Also als it eyme eynigen moenche van irlant 
deme it dese Tondalus offenbairde end it vort 

io schreijff eynre ynnyger abdijssen de it van eme 
begerde. 

8 Al*o : Let op den ei genaar digen vast verkeerden 

vorm van den zin, overgenomen door Br en N. De bet. is ; 

Als een zekere monnik, wien Tondalus het openbaarde, 

het verder opschreef voor eene abdis. — Zie de bespreking 
dezer plaats, in de inleiding. 

— BB 

anxt der pijne die na komen sail bed wijngen moge 
van den sonden end brengen tot gewarijger peni- 
tencien end bekenninge hoers selves | So meyne 
ich Tondalus visione van Irlant van den y pijnen bi.e^b 
die hie sach Ind leet in den vegefuer in duytschen 5 
to settene uut den latine Ende oec patricius des 
Apostels van Irlant vegefuer tot enen spiegele alre 
menschen an toe siene | Alsoe alst enen enighen 
Monijck van Irlant dient dese Tondalus open- 
baerde ende vort schreS eenre eyniger Abdissen 10 

diet an hem versoet 

4 Irlant : tusschen r en 1 is de inkt tot een vlek 

samengevloeid, die schuin zwart door ge streept is. 

9 Monijck 2 de M niet gerubriceerd. 

O 
claer jonste vulcomen sal Ende ic meene dat huerbuerlic sal sijn uwer sielen ende allen menschen [,] 
diet sal ghebueren te visenteeme ende te lesene [,] so hedele jonfrouwe ic bidde hu dat ghi blidelic 
dese cleene ghifte ontfaen wilt die ic om uwen wille ende om uwe salicheit besocht hebbe [.] So wie 
datter neerenstelic in wille lesen ende de woorden merken [,] hi sal van anxenen hem wachten van son- 

5 den ende sijn leven belyen sinen gheesteliken vader [#] want alle creaturen hebbens te doene [•] want 
van gheere saken so en es men sekerer dan de doot Ende niet onsekerer dan den tijt vander doot 

Digitized by Google Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



N H 

bedwijnghen sal van den sunden. ende brengen tot 
ghewariger penetencien. ende bekenninge hoers 
selves Soe mene ic Tondolus visione van Irlant. 
vanden pijnen die hi sach ende leet inden vegevuer 

5 in duutsche te setten uutten latijn Ende oec patri- 
dus des apostels van Irlants veghevuer Tot enen 
spiegel alre mensdien an te sien Alsoe alst enen 
ynnigen monick van Irlant dient dese tondolus 
openbaerde. ende voirt screef eenre ynniger abdis- 

io sen diet an hem versochte 

8 hs. de se 

BI / sal: moegen 4-5 vegevuir tot enen spiegel 
alre menschen in duitsche te scetfen [lees : scetsen of 
setten?] uuten latijn Ende patricius des apostels van 
yrlants vegevuer. Alsoe 8 Dese 10 an hem ver- 
ochte : van om begeerden 

voerwaert uter latijnscher talen, wille in duytschen 
te setten Want ic wel kenne my selven | ende 
mijnen sen niet so subtijl alse dit toe te brenghen 
sonder sonderlingen hulpe van den ghenen die was. 
ende is. ende wesen sai sonder begen ende sonder 5 
eynde Helpt mit my allen || diet horen bidden te 
gode dat ich volbrengen moet dit werck mit saii- 
cheiden ende mit eren ende dat erghens moet 

werden gehoert ende gelesen C Dat eynich mijns 
evenkersten te badt heb aen sijne seel Oec biddich 10 
hem allen dijt horen solen ochte lesen. vernye- 
mense hijr in yet dat te calegierene si[,] dat si dat 
verbeteren ende niet en ergeren omme alre clerken 
ere Want esser yet guets in dat cornet van gode 
ende al dander cornet van mijnen gebreken, die 75 
ghesiennesse ende die ghescicnesse daer dit naevol- 
gende buec af es [>] was ghescreven uut sgheens 
monde diese selve sach Ende si was ghesien ende 
ierstwerf ghescreven alsoicht [seyi] int latijn Doe men 
die incarnatie schreyff .M. ende .C. ende .xlix. dat 20 
[was] in dander jaer dat choiniradus der romei- 
nne coninck hadde gheregniert ende intvyerde der 
ontcommernysse der lude van jherusalern. ende 
int ander jaer spaus eugeons int wilke jaer dat 
hi weder keerde te romea bynnen. /Alten lande 25 
van gallen In dit selve jaer oec mal ach ia s bis- 

6 na eynde een rubriceeringsteeken. 

/j ergeren : verbeterd uit vergeren; de v is geëxfun¬ 

geer d en schuin zwart- en rood door gehaald. 

IS cornet i in margine bij geschreven met aanwijzing. 

ig ierstwerf ghescreven : hs, ghescreven ierstwerf met de 

bekende teekens tot aanduiding der omgekeerde woordorde. 

19 [seyt] • dit woord is bijna gansch verdwenen en 
daarom onzeker tengevolge der ofening waarvan sprake 

was op vorige blz• 

A 19 ende het was ierstwen gescreven int latijn 
also iet vant doen men 21 was — chonnradus 22 co* 
ninek: keiser 22 intvyerde jaer 24 eugenis 26 en 
de in dit 
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Hijr begijnt tondalus vysione eyns 
ridders van irlant end we irlant byn- 
nen van vruchten is. 

Irlant is eyn eylant yn dat achterste van der 
5 wester see end staende end gaende van sueden 

noertwart End it is vruchtbaer van staenden 
wasser end van reveren It hait vil busche it is 
drachtijch van vruchten It is rijche van milche end 
hoenche[,] van allen vijscheryen end jachten. End 

o it en hait geyne wyngarden mer vil wijns Dat lant 
is so reyne van serpenten van vroschen end van || 

4 Irlant i de I is met potlood bij geschreven, de gewone 

aanwijzing voor den rubricator. 

6 end : aldus voluit; en is verder overal opgelost als 

end. 

Hier begint Tondalus visione eens Bid¬ 
ders van Irlant end hoe Irlant van 
vruchten bijnnen is 

Irlant is een [...] eylant Int achterste van der 
wester see | End staende end gaende van zuden 5 
noert wart | End is vruchtbar van staenden wateren 
end van Riveren [•] //et hevet vele buschs [,] het is 
drachtich van vruchten | Het is rijke van melke | 

•end hoenich | van allen vijscherien Ind jachten Ind 

4 een [—] eylant : tusschen deze twee woorden lant, 
zwart geixpungeerd en rood op zwart door gehaald. 

8 rijke: hs. Rijke : de R niet gerubriceerd; idem. 8, 7 : 
religioaen. 

B 5 van zuden nederwert 7 voel bussches 

G 
Hierland es een land ligghende in een hende vander weerelt [.] Dese weerelt es lanex van suuden 

int noorde gaende | ende daer in sijn vele rivieren ende vivers ende 00c bossche Ende hets een land 
vul van vruchten ende van huenighe ende van melke ende van alderande visscherien || Ende van 
wilden dieren [.] Z?aer en es gheenen wijngaerd nochtan so es daer vele wijns ende daer ne weetmen 

5 van gheenen serpenten noch van gheenen venine no van ne gheenen beesten die venijn draghen [.] 

/ in : boven den regel bijgeschreven met dubbele aanwijzing; een tusschen ligghende en een, en een ander voor 

in zelf. — een bende : tusschen deze twee woorden staat land rood op zwart door gehaald. 
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hL !33d Hier beghint een || vLsione eens ridders 
van irlant Bnde hoe irlant van vrach¬ 
ten bijnnen is 

Hlrlant is eea eilant. int achterste vander 
5 wester zee Ende staende ende gaende. van saden 

nortwart. Ende is vruchtbaer van staenden wateren 
ende van rivieren Het hevet voel bossches Het is 
drechtich van vruchten Het is riek van melc ende 
honich. Van visschen ende jachten Ende ten heeft 

4 Hlrlant: H blauwe hocfdl. 

scop van d[W]ensen[>] legaet van hyrlant[,] die 
so heilych was van leven ende van leringhen. dat 
alle die kerken van occidenten daer af verhecht 
woerden, te romen coraende[>] es [...] verscheiden! 
inden doester te clerevaus. Welcs voerseits ma la- 5 
chias leven [...] Bernaert der abt van clerevaus 
overschreyff vol van myraculen 0 niet genoech 
openbarenden werken, van wilken gueden wy oec 
scrijven solen alst sijnen tijt heet [•] Nemyas 
oec bisscop van [cfue]nen. die eyn edelman was. 10 

van heylicheyden. van wijsheyden ende van ghe- 
slechte. ende eyn eersam. die. xcv. jaer alt was 
verschiet in sijns selfs setel. in dit selve jaer. en voer 
ter blijtscap des ewighen levens Ende want hijr der 
heyliger lude exempel voel in staet [9] so solen wy /j 
desen werke te hulpen, sommych dinesken [1] alst 
pont es[>] hijr af segghen Ende want wi niet en wil¬ 
len den exempler te langhe halden so willen wy ons 
voerderen mitter hulpen gods te desen werke 

Van hyrlant of hibernien lant ende .0 
sijnre gelegenheit 

Hyerlant es eyn eylant dat staet in dechterste 
zee van occidenten. ende staet int lant van zuden 
ten noerden waert Daer staende watere ende lou- 
pende ghenoech in sijn. ende wel beset mit bos- 25 
schen [,] herde drechtich van vruchten. Rijke van 
melke ende van honich. ende van allen datmen 
vaen mach mit jaghen Ende mit vesschen 

/ a[«tt]<iiseü : hs. dimeosen : Lat. dunemis epiicopus. 

4 [•••] : na es eene punt: id. na leven 6. 

10 [clue]nen : hs. thienen : Lat. Clusoeasis episcopus. 

16 Na hulpen punt. 

A / dunensen 2 dat: want es hi 5 te 2 van clare- 
vans 5 malacius 6 der : die 7 over scrijft {Lat. : 
transscribit) 8 openbaren woerden 8 gueden man 
9 heeft ende 10 chienen //heilichheien ende — wijs- 
heine 13 hi versciet — ende voer 15 so ontbr. 16 te 
helpen nemen 18 ons ontbr. 19 metter gods hulpen — 

te: toet 20 Titel ontbr. 23 ende een stère lant van suy- 
den 25 loepende watren 26 ende herde gedrachtich 

BI / een: dat — ridders: ontbr. 7 ende et hevet 
9 van allen 

a 
^41so suver eyst [,] dat cruut of riviere of eerde van dien lande alderande corrupcie ende fenijn verja- 
ghen [.] Ia dit land sijn vele relegieuse beede van mannen ende van vrouwen [,] maer et es seere wreet 
ende voorbare | ende vroome van wapinen | ende inde suutzijde vanden lande staet Ingheland Ende 

3 lande : de 1 verbeterd uit [r waarvan het onderste gedeelte nog onder den regel uitkomt. 
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kraden end van allen beesten de venijn dragen [, | 
were dat sache dat men hoiltz off remen off hoerne 
of gemuel us dem lande yn ander lande brechte [,] 
men soilde venijn da mede [...] verjagen It is ouch 

5 vruchtbar genoch van Teligiosen mannen ende 
wyven End it is erbarich end wrede van wapen 
Tzo der suit siden hait it van vertes Engelant 
End oest wart hait it de scotten end de brij tonen 
de etzliche lude galoyse heischen End zo norden 

ro wart hait it dc \katijnen\ end de orkadijnen End 
recht dar tegen zo den suden wart de van spaen- 
dien Dijt eylant hait xxxiiij vruchtbar stede end 
boven de [...] busschop van desen steden synt 
zwene ertsche busschoffe. Want arthijmaka is de 

3<5b *5 meiste hovet stat van Iriant nortwart. End \ [...J 
casalens is de hovet stat van der suut siden des 
landcs End van der stat was geboren eyn edel 
man geheischen Tondalus ind sync wrethcit ofte 
beis gotz godertierenheit wirt offenbair yn deme 

20 dat heij ons de materie gaf van desen werke 

I diaken ; na dragen een verticaal streepje met de 

• gr'Jfel191 papier gedrukt. 

4 mede [•••] verjagen : tusschen die 2 woorden eeneü. 

JO [ka/tjner.] : hs. katipien. Lat. ; Catos et Orcades 
(habens). 

u na stede en 75 na Iriant een met de griffel in het 

papier gedrukt streepje. 

12 xxxiiij: de xxx zijn rood door gestreept. 

13 de [••■] bmsehop : tusschen de en busschop het woord 

stede zwart doorgehaald 

IS [•••] casalens : voor dit woord iaste, zwart door ge¬ 

haald. 

18 Na Tondalus een met de griffel in het papier ge¬ 

drukt streepje. 

18 ind : verbeterd uit Eyn; Eyn is zwart door gehaald 

en ind is er boven bijgrschrtven door den corr. 19 wirt 
offenbair : eerst vergeten. daarna met aanwijzing boven 

den regel bij geschreven door den corr. 

20 heij [•] ons : tusschen heij en ons een zwarte inktvlek, 

waaronder duidelijk zichtbaar de letters des, zwart dcor• 

gehaald. — materie : verbeterd uit matrie; de e tusschen t 
en r bijgeschreven boven den regel, zonder aanwijzing. 

ten heefft gheen wijngarden mer vele wijns | Dit 
lant is so suver van serpenten | van vorschen | end 
van padden | end van allen beysten | die tenijn 

draghen 41 Wert saké dat men holt off riemen off 
hoerne of gemul uutden lande brachte[,] men soul- 5 

der fenijn mede verjagen 41 heet is Q och vruchtbar bL 

genoich van religiosen mannen ind wyven4[Heet 
is ocli eerbarich end wreet van wapen Ter Zuut 
zijde hefftet van verre Engelant Ende Oestwart 
heftet die \ Schotten end die | Britonen de som- 10 
mynge lude Gallose heyten | End ten norden wert 
hebben die katijnen | end die oirkadijne | Ind 
recht daer ein tegens ten zuden weerts die van 
spaendien | Dit eylant hevet xxxiiij vruchtbaer 
stede end boven dey bischoppen van desen steden 15 
sin twe eertsche bischopp | Want Arthinaka is die 
meyste end die hoved stat in Iriant noert wart Ind 
Casalens is die hoved stat van der zuyt sijden des 
landes | Ind van der stat was geboren eyn edelman 
geheyten Tondalus | End sijne wreetheit offte 20 
godes godertierenheit bet in dien dat he dede ons 
die materie gaff van desen wereke 

4 het rood rubriceeringsteeken staat op twee zwarte 

schuine streepjes. Idem regel 6; op regel 7 staat het op 

een zwarte punt. 

10 «ommynge : tusschen s en o een kleine uitkrassing, 
waardoor een klein stukje van de o weg is. 

21 dat: hs. doit rood onderstreept. 

B / het en heeft 2 end ontbr. 4 rennen lees: rie¬ 
men? 5 in ander lande brochte — men solde f. dair 
mede 6 het is oic 7 ende het is eerbarich 8 och 
ontbr. 9 hevet jd. 10) 11 Galyosse 12 hebnt 12 la- 
tinen lees : Katinen. Vergelijk de andere hss. 12 orkan* 
dinen 13 teghen 14 spanien 14 vruchtbarige 16 ert¬ 
sche bisscopen 16 archmake 18 hoeftstat in ijrlant 
noertwert en Casalus is die hoeftstat vander suutzijden 
des lants 20 geheyten ontbr. 20 her tondelus 20 ofte 
gebet goits guedertierenheit in den dat hij dede 
22 van wereken 

oostwaert so staet scolland ende bortaengen de welke lieden men hiet gayleise Ende noortwaert so 
staed catoeys ende orecatovs Ende zuutwaert spaengien [.] D\t eyland heeft vooiboorghe ende frissche 
steden .xxxiiii. Ende de bisscoppe van desen vorseiden cylande es archimomsca de stede van desen 

/ scolland : lees scotiand ? 

% 
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ghene wijngarden mer voel weits Dit lant is soe 
suver van serpenten, van vorssen van padden Ende 
van allen besten die venyn dragen, waert saké 
datmen holt of riemen of home of gemul uut den 

5 lande in ander lant brachten, men solde fenyn 
bi t34a daer mede H verjaghen. Het is oec vruchibaer ge- 

noech van religiosen mannen ende wijven Ende 
het is eerbaer ende wreet van wapenne. Ter suutsi- 
den heeftet van veeren engelant. ende oest wert 

io hevet die scoten. ende die birtoene de somige 
ludc galoisc heiten Ende ten noerden waert hevet 
die Latijnen ende die arkadinen Ende recht daer 
en tegens ten suden waerts die van spandien Dit 
eylant heeft xxxiiij vruchtbarige steden. Ende 

iS boven die bisscoppen van desen steden sijn twe 
ertsche bisscoppen. Want archmake is die meeste 
ende die hoeft stat in irlant noortwart. Ende ^asa- 
lens is die hoeft stat van der suutsiden des lants 

bi. 134b Ende vander stat was (| geboren een edel man ghe- 
20 feiten Tondalus Ende sijne wreetheit ofte bij gods 

guedertierenheit in dien dat hi dede ons die mate- 

ƒ voel weits : foutieve vertaling van Lat. vini dives. 

5 sol | de. 

7 vnn : vergeten, rechts in de marg. bijg. naast ge- 
noech, met zwarte aanw. 

8 het: verbef, uit hes; de t boven de s geplaatst, die 

zw. door gehaald is. 

12 Latijnen : hs, latijnen. BI id.; Lat.; Catos et Orea¬ 

de* (habens). 

17 casalens : hs. tasalens. 

20 gheAeiten : hs. gheteiten 

20 ofte bij voor ofte bet, Lat. vel potius. Het woord bij 
wijst op K% de volzin zelj op Br; Lat. : cujus cradelitas vel 
potius id eo quod egit dei pietas nostro huic opusculo mate- 
riam dedit. 

BI 5 brecht. — dat fenijnt — in anderen landen 
— daer ontbr. 7 reliosen — wijven : vrouwen 8 is 
ontbr. — wapenen 10 scotten 11 heiten galoize — heb¬ 
bent 12 ork&dijnen 14 vruchtber 17 ende hoe- 
vet stat 18 casaleus 19 edel ontbr. 20 gheheiten 
21 Ende ons 

Sonder voel wingaerts Mer rijke van wijne Niet 
wetende van serpenten, van voersschen. van pad¬ 
den. noch van negheynen dieren die venijn in heb¬ 
ben. So dat holt van daer. ende hoer ryevyer. ende 
die hoerne uut dien lande ende hoer ghemul ver- 5 
wint alle [| fenijn [.] Pol ghenoech van gueden ghe- 
cloesterden volke. van wapenen edel ende wreet 
Niet verre van daer te zuden waert staet ingelant. 
Ende te oesten waert staet schotlant Ende ten 
noerden waert archadyen Ende ten westen waert 10 

spangen Dyt eylant heet .xxiiij. steden ghemuert 
ende vaste van wilken steden twe sijn daer bisscop¬ 
pen toe horen Die eyne stat het arthimacha dander 
caselensis Uut deser stat caselensis was eyn edel 
man geboren dieTongdalus was ghenant. van 75 

5 ghemul: de m van dit woord eenigszins onduidelijk; 

het eerste been met den ophaal van het tweede maken 

den indruk van een t. Na ghemul eene punt. 

10 waert : in margine links bij geschreven met aan- 
w ij zing. 

14 na caselensis rubric. teeken. 

A i rijke van w. ontbr. 3 in hem 4 thout — 
ryevyer : riemen Lat. corrigia. 5 verwinter 6 ende 
es vol 7 ende van 8 ende niet 8 ten 10 steet 
ercadien // steet spaengen ende dit 13 stat ontbr, 
13 heet ortimacha entie andre 14 Ende uut — Ende 
staat op een volgende lijn alsof de kop. een nieuw hoofd- 
stuk wil beginnen; even als in alle andere der gel. geval¬ 
len is de E gerubriceerd is tungdalus. 

O 
eerdschen bisscopdomme [,] maer in de suutzijde eist cassilenus van welkere stad es gheboren een 
edelman een radder die men heet tondalus ende dese tondalus was seere wreet in sijn leven maer 

t;.»39b gods goedertierheit was in hem werkende gaf ons de materie van desen | bouche huut 

3 Blijkbaar te verklaren alsof ende- vergeten was na welkende. De vertaling van deze plaats is zeer vrij; 

vergel. ook de andere teksten. 

bl.ib 
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van Tondalus snellichen dode 
Dese vursaede tondalus was jonck van jaeren end 
edel van geslechte, blide van angesichte. schoene 
van aenseyn In welden op gezogen. Behegelichcn 

5 van cleidyngen üp dragende van herzen Groisli- 
chen geleirt van ridderlichen konste. Bequeme. 
gespreche. end vrolich. Mcr dat men sonder bc- 
droefnysse niet sagen en mach [,]so heij me betru- 
wens hadde yn synre schoenheit end starckheit 

1137*10 des lichams Also vil de myn achte heij ewiger I 
selicheit sinre selen. Want also heij nu dicwile all 
schriende plach zo sagen, so was it emc sware zo 
hoeren als eme emant eit woilde sagen cortlich 
van synre selen selicheit. Heij verrokeloisde de 

15 kirchen godes. end en woilde de armen mvnschen 
Christus neit seyn Heij gaf syn goed om ydel ere 
denboeven[,]den yrandenendden speilluden.Want 
also vil lude der stat Casalens zugeden end lude 
van dem lande de do bij eme waren So lach heij 

20 drij dage end drij nacht doit end bynnen der zijt 
so leirde hey bitteren yn pynen zo ondervynden 
allit dat heij zo voren gesundiget hadde. Want sijn 
leven dat hey na leidde gezugede wat heij geleden 

2 Dese : de D met potlood bijgeschreven; er onder 

eene kleine b. als aanwijzing voor den rubricator. 

8 betmwens : Het verkortingsteeken voor de n, staat 

boven de w. 

12 plach 10 : verbeterd uit pleget, zwart doorgehaald 

en waarboven plach zo is geschreven door den corr. 

15 en woilde : de n w onder een inktvlek, maar toch 

nog duidelijk zichtbaar; de vlek van bl. 36b (zie 8/20) 

heeft op 37a af gegeven. t6 christus : hs. zps, rood onder¬ 

streept. 

CVan Tondalus haestiger doyfc 
Dese vursegede Tondalus was junck van jaren | 
edel van [•»] geslechte | Blijde van ansichte | Schone 
van ansiene j In welden up gevoedet | Behagel van 
cleydingen | updragende van herten | Grotelijc ge- 
leert van ridderliker konsten | Bequeme [,] gespra 
cke | Ind vrolick Mer dat men sonder droefheit neit 
seggen en mach | So he meer betruwens hadde in 
sijnre schoenheit end sterckheit || des lichams[.] also 
vele te mijn achte hy ewiger salicheit sijnre [...] 
siclen | Want also hy nu dicke wile all wenende 
pleget te segghen | soe wast hem swaer te hoe¬ 
ren als hem [ycman cortclic\ yet woulde segghen 
van sijnre salicheyde {[Hy verroekeloscde de ker- 
cken gods end en woulde cristus anne menschen 
niet sienc | Hij gaft sin goit om idel ere den boi- 
ven | den yrauden | end den spell luden | Want 
als vele lude der stat van Casalens tugeden ende 
lude van den lande die doe by eme weren ®So 
lach he drij daghe /hd nacht doet end binnen der 
tijt so leirde he bitterlic in pinen te ondervijndene 
all dat he to voren soetclike gesondichet hadde | 
Want sin leven dat he na leydc tugedc wat he 

3 van [••-] geslechte : tusschen deze 2 woorden jaren, 

rood en zwart geëxpungecrd en rood op zwart doorge¬ 

haald. — In welden : hs. Iuwelden. 

6 ridderliker : hs. Rividerliker : de R niet gerubriceerd. 

to sijore [•••] sielen : tusschen deze twee woorden sali¬ 

cheit, zwart geëxpungecrd en rood op zwart doorgehaald. 
13 [ycman cortelic] : hs. yem auciortelyc; de tweede t 

schijnt verbeterd uit r. 
14 verroekeloosde 1 tusschen c en r een rood streepje; 

hetzelfde zwart tusschen de twee x's. 

19 eme : verbeterd uit emo; de kop. heeft van de o een 

e gemaakt, die wat gesloten is. 

B 4 behagelic 5 hoghe draghcnde 6 gesprakelic 
7 dat ic s. d. 8 in die s. 9 sijns 1. to die ewige sa¬ 
licheit u also : als 12 plach /j yeman cortelic yet 
14 zielen salicheit — verroekeloesden 16 goit cnlbr. 
18 van der — kaseleus tugheden die lude 22 sottelicke 
23 nae leydene 

G 

Want dese vorseide persoon was jonc van daghen [,] edel van gheslachtcn ende blijde van aensi- 
chten ende scoone ende wel ghewrocht van allen leden ende seere hutcrlic ende costclic van 
abijte [;] in allen plaetsen [,] tallen hoven tallen tornoyen ende tallen joostcmenten ende hi was wel 
gheleert in goeden seden ende seere wetende ende specialic jeghen vtouwen ende hi was bcqua- 

5 melic ende wel sprekende ende scoone ende graselic [.] So vouchde hem sijn leven maer hi was 
seere wreet alsmen gram maecte Maer sonder rouwen so ne raaghic dit niet segghen [:] so hij hem 
meer verwaende in de scoonheit ende in die staerchede sijns lichamen [,] also vele te min so rochte 

5 ende graselic : tusschen deze twee woorden staat ga rood op zwart doo^gehaald; de kop. had blijkbaar de r van 

graselic vergeten. 

5 

bl. sob 

IO 

J5 
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N — 11 — H 

rie gaf van desen wercken Van Tondalus 
haastige doot 

Desevoersechde tondalus was jonck van jaren[,] 
edel van gheslechte. blide van aensichte. Schoen 

5 van ansien. In weelden op ghevoedet. Bchaghcl van 
cleedingen. opdragende van herten Groetlick gc- 
leert van ridderliken konsten. bequame. ghesprake 
ende vrolick. Mer dat men sonder droefheit niet 
seggen en mach Soe hi meer belrouwens hadde in 

io sine schocnheit ende starcheit des lichaems. Alsoe 
bi.i34c voel te mijn aclite he die ewige salicheit sijnre || 

zielen. Want als hi my ducwille al weynende plach 
te seggen. Soe wast hem swaer te hoeren als hem 
iement cortelic iet wolde seggen van sijnre zielen 

75 salicheit. Hi verroekeloesde die kerken gods ende 
en wolde christus armen niet sien. Hij gaf sijn 
guet om idel eer den boven [,] den irranden ende 
den spoelluden Want als voel ude vander stat van 
kasalens tugeden ende lude van den lande die doe 

20 bi hem waren. Soe lach hi drie daghe ende nachte 
doot Ende bijnnen der tyt soe leerden hi bitterlike 
in pijnen toe onderwynden alle dat hi te voeren 
solteliken gesundiget had. Want syn leven dat hi 

/ gaf: rechts in marg. bij geschreven naast materie 

tonder aanw. 

4 Lat. vultu hilaris, aspectu decoms 

12 al weynende : boven aan de bit. brjgeschr. met zw. 

aanw. 

23 sotteliken ; verbet. uit soetteliken; de e iwart verti¬ 

caal doorgehaald. 

BI 5 bchaegelic 6 groettelic 7 spraeke 11 die 
ontbr. t2 als : alsoe — wille ontbr. 15 verroekeloes¬ 
de : en achten 16 arme mensche 17 den irranden 
ontbr. 18 als : alsoe — luden der stat... ende die lude 
20 iij. dage. ende iij. nacht 21 soe ontbr. 23 sottelic 

jonger joecht. van edele^ geslechte, ende van 
schoenen aensichte. ende bequamlijc int aenschou- 
wen [,] hovescelec op ghevoedt. wel gedeydt [,] 
mit eynre op draghender herten, wel geleert van 
ridderliker consten. abel tallen speel [,] ghesprake 5 
ende spellic Ende oec so seer hem verlatende op 
sijne schonicheit. ende op sijne stercheit. dat hi 
luttel gods ruchte ende op sijnre selen salicheit 
Welc werc ic sonder vreyse niet segghen en mach. 
want het derde hem dat hij ter yeman af hoerde 10 

spreken Hi versmade die kirke. hi [...] verruecloesde 
die arme. Mer leckeren speelluden yrauden couke- 
leren omme eyne ydel glorie gaf hi allet dat hi 
hadde 

3 gedeydt: verbeterd uit geleert; de lettergreep leert 

is geixpungeerd en rood doorgehaald, en deydt is daarvoor 

boven den regel in de plaats geschreven; blijkbaar stond 

in het voorbeeld, dat de kop. onder de oogen had, dit 

gedeydt boven het volgende geleert. 

6 so : boven den regel bij geschreven met aanwijzing. 

8 ende op sijnre : op in margine bijgeschreven met 
aanwijting. 

11 hi [•••] vemiedoesde: tusschen dete woorden is veru 
geêxpungeerd en rood doorgehaald. 

12 yraud ; tie Verdam s. v. gerende. 

A 5 spelen 7 seoenheit 8 gods ruchte: goet dach- 
te — ende ontbr. g werc : wort g s. niet en mach. 
10 dat hijter : datter // hi verroekeloesde die kerke 
ende hi versmaedde die erme 12 goekeleren 

hi de salicheit siere sielen want hi plach dickent al weenende te segghene Ay lacen wat sal mijns 
ghescien naer dit allendeghe leven [.] Afaer hi bleeffere onlanghe bi in dit ghepeins [,] al waest 
onlanghe [,] van siere sie[/]e salicheit [.] Hi verroukeloosde de kerke ende gods dienst maer lodders 
ende leckers ende speelmans sulke lieden so gaf hij ghelt omme ydelhede der weerelt ende 

01.040a 5 omme 1 ghenouchten der weerelt [,] luxurie ende antieringhe van vrouwen [.] Dit so was sijn leven [:] 
hoven dansen boerden joosteren [,] dit was al sijn leven [;] met dusghedanigher ydelheden so was 
hi besich Ende meyteneerde harde langhe sijn leven Maer cristus sant hem kennesse also ghi hier 
naer hooren sult [,] also hi noede de creatueren verliest ghelijc dat ons scriftuere hoorcont ende die 

3 tte[/]e : hs. sitre 
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hadde. Want mencher hande maneren van pynen 
bi. 37b de ongelovelichen weren || ind onverdrachlich de 

hei leit Ynd uns in sal neit verswaren zo uch zo 
schriven de ordynancien ynd manneren van den 

5 pynen [,] also als wir sy hoirten van syme mon¬ 
de [,] r/e hei leit om ure ynnecheit zo vermerren 
Dese ridder om dat hei vil gesellen ynd vrunde 
hadde So hadde hei eynen onder den de eme 
schuldich was geit van dryn perden Ind als de tzit 

io om quam dat in syn vrount bezalen soulde so 
voer hei zo eme ind als hei dri dage van eme 
wail ontfangen was [,] do began hei zo sprechen van 
syme gelde Ynd do syn vrunt eme antworde dat 
hei dat geit neit bereit in hedde So wart hei sere 

15 zomich ind bereit sich zo wanderen den wech den 
bi. 38a hei | comcn was Ind der schuldener begerde in zo 

betzalen ind bat in dat hei myt eme essen woilde 
ee hev eewech voire Ind om dat hei eme deser 

* 

beden neit ontsagen en mochte. so sas hei neder 
20 ind lacht aff syn gewere dat hcy in der hant hadde. 

ynd began myt eme zo essen Mer vur dese lust 
quam eme gotz goedcrterenheit Want ich in weis 
neit wat snellicher sachen it was dat hei de hant 
de hei vort stach zo der spisen neit in mochte 

25 brengen zo syme monde Hei began eislichen zo 

j Met fol. 37b begint een andere kop. 

6 leit : verbeterd uit lycht; de kop. heeft eit op ycht 

geschreven, dat hij wat uitgeveegd heeft en waarvan hij de 

h zwart heeft door gehaald; tusschen de i van lycht en om 

heeft hij ook een streepje gezet om de twee woorden te 

scheiden. 

p dryn : hs. di^. 

14 sere zoroich : hs. zornich sere met aanwijzing, dat 

de volgorde moet omgekeerd worden. 

21 Mer: aldus voluit. 

geleden hadde ®Want mennigerhande manieren 
van pijnen die ongelovelic ind onverdrachltjc wie¬ 
ren let hey | Ende unss ein sall neit verswaren te 
schrijven, u. die ordinantiën ende manieren van 
den pijnen [f] al soe als wy sij hoirden van sijnen 5 
monde[,] die sei leetom uuwe ynnicheyden te ver- 

meeren Dese Ridder om dat hy vele gesellen 
ind vriende hadde sce had i [»•] de hie eynen 
onder dien die schuldich was geit van drien perden 
| End als die tijt omme quam dat hem sin vrient 10 

betalen soulde soe voir hy tot hem End als hie drie 
daghe van hem wall entfangen was doe began he 
to spreken van desen gelde Ind doe syn vrient 
hem antworde dat hey dat geldt nyet reyde ein 
hadde | Soe wart hy sere tornich end bereyde hem 75 
to wanderen den wech den hey komen wass | Ind 
die schuldener begeerde hem to betalen ende bat 
he [m] dat hey eten woulde myt hem eer he eyn 
wech voere | Ind omme dat hcy eme deser beden 
niet ontseggen ein mochte | So sat hey neder ende 20 

legede aff sijn gewere dat hie in der hant helt ende 
began myt eme tetene | Mer vur dese luste quam 
eme godes godertirenheit want ich en wet nyet 
wat hastiger saken dat id was dat hi die hant die 
hi vort stack ter spisen neit ein mochte brengen 25 

tot sijnen munde ® Hy begonde yeselic te roepen 

6 uuwe : de eerste u = n. 

7 vermeeren: de e van me is tot een vlek samengevloeid. 

8 na had aan het be%in van een nieuwen regel buiten 

de afschrijving de rood Joorgeh iald. 

p dieo verb. uit dienen, en rood op zwart doorgeh. 

15 sere : de e is wat onduidelijk, daarom schreef de kop. 
er eene andere kleine boven. 

18 he[m] j hs. he. 

20 ein : hi. geen punt op de i; id. 14/4, ÏO* 

25 vort stack : de twee 7ooorden zijn door een zwart 

streepje vau elkaar gescheiden. 

B 3 leet 4 u ontbr. 6 u y. p hem sculdich 
n soe began 3 vanden ghelde 15 bereit 17 badt dat 
19 dese bede 2/ sijne bijlken 22 myt sijnen gcsellen 
toe eten — soe quam 24 dat id: het 24 die hi ontbr. 

Q 
goede lieden vanden lande danen tondelus dese ruddere was ghebooren [,] so lach hi doot drie daghe 
ende drie nachte [. /?innen desen middelen tijt so gaf god sine moghenthede dat hi sach groote 
zware ende afgiiselike tormenten die ic hu sal verclarcn also wise van sinen monde hoorden diese 
sach ende ghedooghde [;] also sullen wise bescriven in latiine omme te mcersene de devocie van 

5 allen raenschen | Dese ruddere hadde eenen sculdencere die hem sculdich was tghelt van drien 
paerden [•] i41s hi ondbeidt hadde sinen termijn van paymente Ende doe de tijt /eden was so quam 

bi. 940b hi te dien sculdeneere [•] ^41s dese ruddere || wel ontfaen was van desen vrient ende desen sculdeneere 

/ Versta ; ende also die goede lieden... ghebooren hoorconden, so enz. 

5 drien paarden : tusschen deze woorden staat jaren rood op zwart doorgehaald. 

bl. 31a 
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na leiden, tugede wat hi geleden had want mani- 
bi.i34d gerhande [ manieren van pijnen die ongeloeflick 

ende onverdrachlike waren leet hi Ende ons en saJ 
niet verswaren te scrijven in die ordinancien ende 

5 manieren vanden pijnen [,] also als wij se hoerden 
van sijnen monde [,] die si leet [#] om u ynnicheit 
te vermeeren Dese ridder om dat hi voel gesellen 
ende vriende had. soe had hi eenen onder dien. 
die hem schuldich w'as geit van drien peerden Ende 

io als die tyt om quam. dat hem sijne vrient beta¬ 
len solde [,] soe voer hi tot hem Ende als hi drie 
dage wael van hem ontfangen was. doe begonde 
hi toe spreken van desen gelde Ende doe sine 

A/.rjsa vrient hem antwoerde. dat hijt geit niet bereit en 11 
15 had soe waert hi seer toemich. Ende bereide hem 

te wanderen den wech den hi gecomen was. Ende 
die schuldenaer begeerden hem te betalen Ende 
bat dat hi eten wolde mit hem. eer hi en wech 
voere Ende om dat hi hem dese bede niet ontseg- 

20 gen en mochte. soe sat hi neder ende lechde af 
[ry// gewerê] dat hi inder hant had ende begonde 
mit hem te eten. Mer voir deze lust quam hem 
gods guedertierenheit [;] want ic en weet niet wat 
haestiger saken het was [»] </at hi die hant die hi 

25 voert staeck totterspijsen[>] nieten mochte brengen 
tot sijnen monde. Hi begonde eiselick te ropen. 

5 Ara pijnen punt. 

21 [syn gewere] \ blijkbaar vergeten. Lat. securi depo¬ 

sito, quam manu tenuerat Mogelijk ligt in het woord dat 

ook eene onbepaalde betcekenis; cf. 15/1. 

25 na spijsen punt. 

BI 3 die leet hi 5 se ontbr. 10 quam ontbr. u hi 
tot hem : hi ontbr. 12 van oem wael /j toe ontbr. 
16 comen 16 Ende ontbr. iS eer dat hi 20 en conde. 
22 deser 25 brengen ontbr. 

([ Nu alse deze man hadde vele gesellen, so 
had hi eynen sonderlinghen vrint dien hi geit had 
geleent. hi quam tot sijns vrints huys [,] men ontfin- 
cken vrintliken H hi was daer .iij. daghe ende .iij. 
nachte. Thachterste waerden si sprekende van alre- 5 
hande stucken. Dat die gast tongdalus sijnen weert 
hies die scholt | H\ seide[:] hi en heds nu niet Doe 
waert tongdalus verert ende wolde gaen dan hi 
quam Dye sculdener begeerden te vermorwen. 
ende bat hem eer hi hem ontginghe dat hi noch 10 

eyns doch mit hem eet | Ende tongdalus hadde 
eyne aex in sijne hant [,] hi en const sijnen gesel 
niet ontsegghen | hi leyde sijne aex neder ende 
ginc sitten ende solde eten mit sijnen geselle | Mer 
hi waert gheslaeghen mitter gherechticheit gods. so 15 
dat hi sijne hant die hi gherect hadde te sijnen mon¬ 
de niet bringhen en conde Doe riep hi verveerlic 
ende [beval] sijne aex die hi neder geleyt hadde 
sijns ghesel en wijf aldus, halt seit hi mijne aex 
want ic sterve Ende voervoels viel sijn lichame 20 
onmachtich neder als ochte hi noet daer te voeren 

4 daer : boven den regel bij geschreven in marginr 

met aanwijzing. 

ii bat : hi. badt : de d geëxpungeerd. 

14 vgl. In zijne Naturgescbichte des Teufels, Iena Her¬ 

man n Constenoble, bl. 301 verklaart Graf deze plaats alsof 

Tondalus bijna gedood werd door een bijlslagvan zijn schub 

denaar. — Het neerleggen der bijl was blijkbaar een tteken 

van vertrouwen in de gastvrijheid. Naar Chateaubriand's 

Atala zetten de Indianen hun boog achter de deur. 

13 Het streepje na onts*gghen is rood. 

IQ wijf: boven den regel bijgeschreven met aanwijzing. 

21 onmachtich : hs. ömctitich: de vorm ommachtich is 

ook mogelijk. 

A / als 4 vriendelijc 5 tachtersten 6 tungdalus 
7 die : sijn — hi: ende die weert — hi en : hine — 
doen 8 tungdalus — verert: vergramt — dan : van 
daer hi komen was 9 ende die sculdeerre // eet: 
ate — tungdalus 12 ende hine konstes 17 Doen, aldus 
overal. 18 beval 19 halt: hoet, na hi 20 voer voets : 
terstond 21 ochte: oft 

G 
ende hi met hem drie nachte hadde ghesijn [,] so begonste hi te sprekene van sinen ghelde [.] A/acr 
doe de sculdenare gheen ghelt en hadde ghereet te ghevene [,] so wert dese ruddere seere gram ende 
hi wilde wech gaen ende rijden van danen hi quam | Maer dese sculdeneere hadde desen rudder 
gheerne ghepaeyt [;] hi bad hem dat hi met hem heten woude heer hi wech voere ende dese ruddere 

5 diet niet ontsegghen en wilde hi sad nedere ende begonste met sinen ghesellen te hetene Ende als 
hi heten soude so wart hi haestelike ghesleghen van gode [;] men wiste hoe soo dat hi sijn hand 
die hi voort ghesteken hadde niet wedere en mochte bringhen tsinen monde [.] Z?oe begonste ht 
zeere te roupene ende riep omme sijn aecx die hi sijns sculdenaren wijf ghegheven hadde te 

7-8 hi zeere : tusschen deze twee woorden staat heere rood op zwart doorgehaald; waarschijnlyk is de vergissirg 

toe te schrijven aan het voorafgaande hi 

bl. ja 
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roffen ind bevall syns gesellen wif zo halden syn 
gewer dat hei neder gelacht hadde ind sacht [:] 
bewar myr dit want ich sterven Ind in desen wor¬ 
den so veil hei in onmacht als off hei geynen geist 

tl. 3st 5 gehad in hedde Eme quamen de tzichen des doitz || 
Syn hair veil Syn vur houft wart harde blich Syn 
kynne veil neder wartz ind alle syn leden woorden 
stif: Syn ougen worden blynt Syn nase wart 
scarp ynd J>lich Dat gesynde des husses leiffen. 

io men dedde de spise ewech De schilt knechte reif- 
fen Der weirt van dem huse weynde. man streckdc 
dat licham Men lude de kloeken, de clerckschafT 
quam dar zo gelouffen [,] dem volcke verwonderde 
Ind alle de stat wart bedroift van des góden ritters 

75 snelligen dodes Wat machent wir it lanek [.] Fan 
der tzeynder uren eyns goedesdages. zo des saters- 
dages zo der selver uren lach hei doit Ind geyn 
tzichen van leven en vant myn yn eme behalven 

ii. 39* eyn [...] li wenech w’armheit vant man an syner 
20 lurtzer siden : Na desen op den saterdach dar de 

clerckgie ind dat volcke vergadert waren om den 

/ wif zo : zo eerst vergeten% daarna door den corr. 

in margine rechts bij geschreven naast wif zonder aanwij¬ 

zing. — na gewer een verticaal zwart streepje% dat echter 

niet als leesteeken schijnt te moeten dienen; id. r. 18 na eme 

8 worden [•..] : na worden, sti rood doorgehaald; 

blijkbaar wou de kop. stif schrijven. 

14 alle de itat : de eerst vergeten, daarna boven den 

regel tusschen alle en stat bij geschreven 9 zonder aanw, 

tg eyn [•••] : na eyn het woord vynger rood op zwart 

doorgehaald. 

21 clerckgie : hs. derekgei; boven de e en de i staat een 

zwarte punt om aan te duiden dat de volgorde de 2 letters 

moet omgekeerd worden. 

ind bevall sijns gesellen wijve te halden sijn gewere 
dat hie neder hadde geleechtende segede [:] hude 
my dit want ic sterve End in diesen || worden vele 
hey in unmachten als hey geynen gest gehadt ein 
hedde | Hem quemen dey teken der doyt | Sijn 5 
hare viele | Sin vorhofft wart harde bleek | Sijn 
ogen warden blint | Sijn nase wart scharpp ind 
bleek | Sin kyne viele neder warts | Ende alle sijne 
lene worden stijf! | Dat gesijnde des huysliep men 
dede\ de spise einwech | Die schilt knechte riepen | to 
3ie wiert van den huise weende | men strecte dat 
licham | men lude die kloeken | die clereckschappe 
quemen dar toe loepende [,] den volcke verwon¬ 
derde | ende all dey stat wart bedrofft van des goi- 
den Ridders haestiger doit | wat macken wijt lanek [.] 75 
Kan der tiender uren ein woensdages tot des saters- 
dages to der selver uren lach hy doyt | Ende geen 
teyken van levene en vant men in eme | behalven 
eyn luttel wermheyden vant man an siner luchter 
siden {[ Nae dit op den satersdach daer dey cleri- 20 
che ende dat volck vergadert was oem den licham 

B / sijne bijle die 2 gel. h. — hude mijn bijlken 
want 3 soe viel hij 4 als offt hy — en had geh. 
6 hart ende bleec 8 nederwert alle die lede sijns 
lichams p vanden huse — men dede die s 12 clergie 
quam /j gelopen 16 eens guedendags hent des sa- 
terdags 18 en bleeff in hem sonder een tg an : in 
20 clergie 21 dat licham 

G 
bestederie | Wach sprac hi mijn haecx [,] als of hi hem verweeren wilde also hi seere vrome was [,] 
maer lacen daer jeghen dat hi hem verweeren wilde hi was hem te staerc want het was cristus 

bi.»4t* ende niement el. Doe sprac die ruddere [| Ic sterve Ende te hand met eenen woorde viel den lichame 
doot als of hi te voren gheen lijf ghad en hadde [.] Z>ie teekine der dood waren daer want sijn haer 

5 viel. sijn voorhooft w*ert hardt. Sine hooghen verdonkerden, sinen nuese wert scerp. sinen kinne viel 
in ende die leden van sinen lichame woorden stijf, die meysnieden liepen toe ende ontienden de tafele 
vander spisen [,] de sciltcnapen si riepen den wreeTt al weenende [,] men rechte den lichame omme 

/ Zie N en H. 

5 de punten van na viel tot na stijf zijn rood op zwart• 

bl• S*b 
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bi. r3sb ende beval sijns gesellen | wijf te holden [syn 
gewere] dat hij neder had ghelecht. ende hij seide[:] 
huede mij dit want ic sterve Ende in desen woer¬ 
den viel hi in onmachten. als of hi ghenen geest 

5 en had gehadt. Hem quamen der doot teiken. Sijn 
voer hoeft waert bleek, sijne oogen worden blint. 
Sijne nase wart scarp. ende bleeck Sijn kijn viel 
nederwart Ende alle sine lede worden stijf. Dat 
ghesijnne des huses liep. men dede die spijse en 

ro wech Die schiltknechten riepen Die wiert vanden 
huse weynde Men streede dat lichaem. men lude 
die doeken, die clercscappe quamen daer toe lo- 

bl' *3sc ‘ pene. den volc verwon || derde Ende alle die stat 
waert bedrueft om des gueden ridders haestiger 

75 doot [.] Wat maken wijt lanc. Vander tiender uren 
des goensdaghes. tot des saterdaghes toe der selver 
uren lach hi doot. Ende ghene teiken van leven 
en vant men an hem. behalven een luttel werm- 
heide vant men an sijne luchler syde Na dit op 

2o den saterdach daer die clergie ende dat volc 
vergadert was om den lichaem te begraven, soe 

gheyn levende gheest in hadde gheweest Die tey- 
kene der doet quamen [,] die haer vielen uut[#] 
tvoerhoeft verherde. die oughen verblinden, die 
nase scherpte, die lippen verbleyeten | Die kinne 
viel op die boerste, ende alle die lede des lichams 5 
verstijfden | Die nuraacr liep. die mesnide quaetn. 
men dede die spijse henen, die scheltknechten 
riepen, die weert weynde. men [...] rechte den 
lichame. men luyde die doeken, die clerken toe 
liepen [,] tvolc verwonderde, ende alle die stat ro 
was in roeren omme des guets ridders doet [.] Wat 
solde H ich lanek maken [.] Fan sgoensdaechs in die 
tiende ure lach hi tot in die selve ure tot satersda- 
ghes alse doet S > dat gheyn levens teyken in hem 
en was uutghenoemen dat die ghene die [«Jerste- /5 
lijc den lichame tasden eyne cleyne wormde in die 
slinek sijde ghevoelden. ende daer bij en wolden 
si den lichame niet ter eerden bringhen. Alst quatn 
saterdaechs [,] dochte hem dat sijne langhe ghe- 
noech hadden gehalden | dede men comen papen 20 

ende clerken ende leeken omme desen lichame in 
eyn vaet te legghen ende ter kirken te draghen ende 

7 gheyn : staat aan het begin van een regel. Op hst 

einde van den voorgaanden regel is iets uitgekrast, blijk - 

baar ne. 

4 verbleyclen: voor dit woord staat verbiia rood op 

zwart geëxpungeerd en rood doorgehaald. 

8 men [•••] rechte: tusschen deze woorden rich rood op 
zwart geëxpungeerd en rood door gehaald. 

9 doeken : het onderste gedeelte van de k is verdwe¬ 

nen ten gevolge van eene opening in het papier. 

15 [njemelijc: hs. eerstelijc; de eerste e is geëxpungeerd 

en rood op zwart doorgehaald. De bet. vereischt nerstelijc 

Lat. diligeoter. 

18 alst quam... comen, niet in Lat.; ib. r. 2t : omme... 

draghen 

A 7 gheyn ontbr. — in en h. gehat ende die 2 ha¬ 
ren — uut sinen voerhoefde 5 des : sijns 6 quamen 
ende deden 7 henen: wech 8 wert weenende — recte 
9 ende die cl. liepender toe 77 omme des: oms 12 sou- 
dict 14 also — levende 17 slineke 18 niet na si — 
t. e br.: eerden ende 20 doen dede 22 ende : om of 
em, misschien voor en 

2 dat hij enz.: Lat. suamque securim, quam ante depo- 
suerat, uxori socii sic commendavit; cf. 13/21. 

16 selver : verbeterd uit selven, het eerste been der n 
is doorgehaald en van het tweede is eene r gemaakt. 

20 [•••] ; na clergie eene puntf blijkbaar om clergie en 

volck te scheiden, cf. bl 137c : dien du altoes. ende alre 
weghen 

Bl 4 onmacht. 5 gehadt ende hadde — die teiken 
der doet. 9 vanden \huys\ it weynde : scrieden. 
13 volc ontbr. 16 toe der : ter 18 an : in — een 
luttel werms 

G 
te besiene ofter eenich lijf an was [,] men vanter gheen an [,] men ludde de doeken te gadere [,] 
die clergie quam toe gheloopen [,] den volcke verwonderde ende al de stat wert beroert van des groote 
heeren doot [.] Fan twoendaec is in de .x. hueren so lach hi doot tote saterdaechs te diere selver 
hueren so dat ne gheen teekin an hem en bleef als van live sonder een lettel waermheden in 

5 sine luchter side [•] also dat den ghenen dochte die sinen lichame neerenstelic tasten [,] ende 
daer omme so en groufmenne niet omme datmer waermhede an ghevoelde [.] A/aer doe de clergye 

bi. 241b ende ai dat volc waeren vergadert die comraen waren om hem te || gravene [,] so vernam hi sinen 

4 van [...] live : tusschen deze twee woorden staat \ met nog een letter waarvan de inkt tot een vlek ineengevloeid 

ist alles rood op zwart doorgehaald. 

bl. 3b 
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licham 20 begraven So intfienck hei weder synen 
geist. ynd begonte krencklichen zo veradem [*»] 
bei na eyn uie lanck. in allen verwonderde ynd de 
wise lude sachten ouch [:] en is dit neit eyn gaen- 

5 de geiste. ind eyn wederkerende Ind en is dese 
neit der gestorven was ind weder levende worden 
is Do sach hei krencklichen all om Ind do men yn 
vragede off hei onsen leven heren intfangen woul- 
de. so wilde hei dat men in eme brengen soulde 

to Ind als hei yn ontfienck ynd den wyn myt. so began 
hei gode zo daneken ind sachte zo love [:] O got [,] 
dyne barmhertzicheit is merre dan myne quatheit 
alle is sy harde sere grois B Wee vil quadcr dynge 
haistu myr vertzont ind du bis om gekert ynd [hais] 

75 mych levendich gemacht Ynd haismych weder ge¬ 
bracht van den deifheiden der erden Ind do hei 
dit gesacht hadde so gaf! hei alle syn goit den ar¬ 
men. Ynd hei beval dat man yn tzeichende myt 
dem tzeichen des seligen crutzes Ind hei geloifde 

20 syn eirste leven zo laissen. Ynd da vertzalt hei uns 
allit dat hei gesen ind geleden hadde 

/ hei : de inkt der h is tot een vlek samengevloeid. 

4 gaende : verbeterd uit gaode; de e is boven de o 
bijgeschreven zonder aanwijzing. 

6 gestorven : de o is tot een rood vlekje samengevloeid. 

9 wilde : blijkbaar fout vcor wisde; zie de andere 

teksten. De fout is te verklaren door de letters 1 en f. 
jo myt: corrupt, zie Br, N. 

tl love; de o is tot een rood vlekje samengevloeid. 

14 [hais] : Lat. Quantas ostendisti mihi tribulationes 
maltas et malas et cooversas vivificasti me et.~ Zie de andere 
teksten. 

/5 gemacht: de t staat wat boven de Iqn. — gebracht: 

hs. geb * racht: geb staat in het midden van den regel en 

racht aan het begin van den volgenden regel; het teeken * 

staat in het midden van de open gebleven ruimte na geb 

ty so gaff : so is links in margine vóór gaff bij geschre¬ 

ven, tonder aanwijzing. — den : de n is tot een inktvlek 

samengevloeid; de kop. heeft dan boven de e het verkor- 
fingsteeken voor n geplaatst (dën). 

to begraven | Soe entfenek hey weder sijnen geyst 
end begonde kraneklije toe verademen by nae 
eyn ure lanck | Hem allen verwonderde unde dye 
wyse lude segen ock | En ist dit neit eine gande 
geyst | end wederkerende | Ende is dese neit die 5 
gestorven was | end weder levende worden is 
Doe sach hy kraneklije all omme | End || do men bi.sza 
hem vragede ofl hey onsen heren ontfaene wolde | 
Soe wijsde he dat menne hem brengen soulde | 
Ind als he in ontfienck | end den wijn nuttede | Soe 10 
began hie gode to daneken [».] end seggende te 
lovene | O got | dijne ontfermherticheit is meire 
da[/j] mijne quatheit all [is] sij harde groit | [Hoe] 
vele quader dinger hevestu my vertoent end du 
biste omme gekert end [hevest] my levende gemacht 15 
end hevest my weder gebracht van der dyepheyden 
der erden Ind doe hey dit gesecht hadde soe gaff 
hie alle sin goit den armen | End hie bewall dat 
men eme teykenen soulde mitten [...] ze[...]lege 
tekene des cruces Ind hey lovede sijn eirste levene 20 

alte latene end dar vertellede hy ons all dat hie 
gesiene end geleden hadde 

7/ daneken [•••] : hs. danekende blijkbaar onder in¬ 

vloed van het volgende seggende. 

13 da[n] : hs. dat 

13 [Zfoe] l hs. O blikbaar bij vergissing herhaald. — 

[;j] : hs. sijn ; las de kop. misschien quatheiden ? cf. B. 

IQ mitten [•••] zelege : tusschen deze twee woorden 

zegelen rood op zwart doorgehaald en rood geexpungeerd. 

Ze [•••] lege : hs. zegelege. 

B 2 hy begonde 4 is dit 9 soe : dat fout voor 

dan — datmen hem onsen here br. 10 in : onsen lie¬ 
ven heer // daneken ende te loven ende seghede 
u meerre dan mijne quaetheiden al sijn si herde zeer 
groet hoe voel quader dinghen tg levendich 16 diep- 
heit 18ende beval /psaligen zobelovede z/dairna 

o 
gheest Ende al sachtkine begonste die ruddere te verhademenne met crancken ademme omtrent een 
huere [.] Doe verwonderdes hem allen die bi hem waren ende seiden [:] es dit een gheest die weder 
keert | Doe sach die rudder up met crancken ooghen ende met crancken aensichte Doe vracghden si 
hem oft hi gods lichame ontfaen hadde of ontfaen wilde Doe so wijsde hi datmen gods lichame halen 

5 soude Ende doe hine hadde ontfaen ende wijn ghedroneken [,]so loofde hi gode ende danctcne menich- 
fout ende begonste te levene ende hi sprac [:] O god [,] dine ontfaermicheit es meerdere dan mine 
quaetheit al is mine quaetheit groot [;] al waere elc ghersekin ende crudekin dat in de weerelt es [,] sine 

/ omtrent : hs. om trent 

y al waere ... binnen es : niet in Lat. Zie de andere teksten. 
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ontfinck hi weder sijnen geest Ende began kran- 
cliken toe verademen, by na een ure lanc. hem 
allen verwonderde Ende die wijsse lude sechden 

è/.ijsd oec En is dit || niet een gaende geest ende wedcr- 
5 kerende Ende en is dit niet die ghestorven was 

ende w eder levende w'orden is. Doe sach [hi] cran- 
cliken al omme Ende doe men hem vraechde of 
hij onsen here ontfanghen wolde. soe wijsde hij 
dat men en hem brengen solde Ende als hi cn 

I0 ontfinc ende den wijn nuttede. soe began hij gode 
toe daneken. ende seggende gode te lovc. O god [,] 
dine ontfermherticheit is meere. dan mijne quact- 
heiden al sijn sy herde seer groet Hoe voel quader 
dijngen hevestu mij vertoent ende du biste omghe- 

/5 keert ende hevest mij w?eder levende ghemaeckt 
11.136a Ende hevest [| mij weder gebracht van den diep- 

heiden der eerden. Ende doe hi dit ghesecht 
hadde. soe gaf hi alle sijn guet den armen Ende 
hij beval dat men hem teikenen solde mitten sali- 

20 Ren teiken des cruces, ende belovede sijn ierstc 
leven te laten Ende daer na vertelde hi ons. wat hi 
gesien ende gheleden hadde 

te graven Inder jeghenwoerdicheit van hem allen 
begonste die lichume te versuchtcn mit eynen cran- 
cken aedem [,] 't volk verwonderde alle ende die 
wijse sciden [:] Ende en is [dï/J niet eyn geest die 
gaet ende [—] wieder en cornet Ende die ghene 5 
sach omtrent hem mit eynen verveerliken crancken 
aensichte. Men vraechde hem of hi wolde onsen 
heer ontfaen | hi lovet ende als hijne ontfaen 
hadde ende wijn ghenuttet [,] loefde hi gode ende 
seide [:] O god [,] dijne ontfermicheit es mere dan 10 

mijne quaetheit. al es mijne quaetheit altegroet. 
Hoe mennighe quade trybulacie hevestu my ge- 
toent ende [du hevest my] wieder levende ghe- 
maect ende vanden gronde der eerden hevestu my 
hijr geleyt. Hijr nae te hants so sette hi allet dat hi 15 
hadde teynen testamente ende spraydet ende 
gaeft den armen, hi geboet || dat menne sechende | 
ende geloefde voerwaert meer toe latene sijn ierste 
leven Al dat hi gesien had ende gehoert vertelde 
hi ons naemaels ende seide. 20 

5 endï [•••] : na ende het woord niet, blijkbaar naar 

Lat. : Nonnc hic est spiritus vtdens et nou redieos? 
8 Na het tweede ontfaen eene punt. 

JO In margine rechts staat hier in een hand uit het 

midden der 16* eeuw ongeveer het woord : monsieur. 

13 [du hevest my\: vergel. de andere teksten. 

14 hevestu : de letters ev gedeeltelijk verdwenen ten 

gevolge van de opening in het papier waarvan sprake 15/q. 

15 *0 sette : iusschen de te twee woorden eene kleine 

ruimte, waarop sterk gekrast is, wat de vermelde opening 
veroorzaakte. 

A ende inder 3 alle : hem al 4 Ende ontbr. — 

is dit niet een wonderlecc geest die aldus gaat 7 of: 
ocht — woude na heer 8 lovet : konsenteerdet 
10 dijne : uwe vele meerdre // Ende alle mine q. 
es alte groet ende 12 tribelacie — hebdie 13 weder 
hebdi mi 14 hebdi mi weder is ende hier — alte- 
hans — besette — aldat 16 spraeiet 17 ende hi — 
geboet bat: 18 ende hi /p ende al 

2 ur« : verbeterd uit uere, de e verticaal doorgehaald. 

6 [Ai] : hs. ic. 

8 wijsde : Lat. innuit Zie A~ 

p men en : K ya, zie nota op BI. 

10 nuttede : Laf. et vinum biberet Zie K. 

tl sepgende gode te love : naar het Lat. cepit cum gra- 

tiarum actione deum laudare dicens 

/p Lat. signo salutifere crucis 

BI / began cranckelic 3 verwonderde allen 
3 sechden ontbr. 5 Ende en is dese diegest. 7 hem 
ontbr. 8 soe : doe 9 dat men cn hem : dat men om 
De BI. kop. begreep vast den inderdaad zonderlingen 
vorm en niet, die dadelijk te verklaren valt door K: dat 
men in eme 10 nutten. // te daneken ende te laven, 
ende seyde 12 quatheit =» K; Lat. iniquitas; cf. 15 
13 herde ontbr. is hevest ontbr. — weder id. 15 diep¬ 
heid /p teiken des saligen cruce = K — lavede al 
sijn Lat.: se relicturum omnimodis vovit 20 wat: dat 

Q 
souden niet ghcsegghcn dine moghentheit noch vertellen dat ic ghesien hebbe O ctistus almachtich 
vadre [,] die ghcscepen ende ghemaect heeft hemel ende eerde ende al dalter binnen es [.] hoe groot 
vertiooy hebdi mi gheopcnbacrt ende ghetooclit [;] dine groote cracht heeft mi levende ghemaect ende 

b'.242t ghi hebt mi weder brocht vanden afgronde U vander hellen Ende als bijt gheseit hadde so maecte hi 
5 sijn testament [;] al dat hi hadde gaf hi den aermen Ende hi dedc hem teckinen metten tcekine des 

helichs cruus Ende beloofde alte male sijn leven te latene dat hi voren ghemeiteneert hadde Ende daer 
naer vertelde hi ons alte male dat hi ghesien hadde ende ghedooght 

hi. 41 
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We de dyvele om syn sele quamen ind 
van dem engel verloist wart. 
Als myne sele sprach hei verscheiden sulde van 
myme licham Ind si wiste dat it d*»it was [,] om dat 

5 gy[...] ircsonden wijste[,] sobegontsisich zointzeyn 
bi.4oa Ind en [| wiste neit wat si doyn mochte Want sy 

ontsach Mer [...] wat sy ontsach en wijst sy niet : 
Sy wolde weder kieren to dein licham mer sy en 
mochte dar neit yn komen Si wolde ouch us gaen 

io mer over alle ontsach sy sich Ynd alsus wentzelde 
de onseliche sele de ir sondcn bekante [,] in ne- 
mandc betruwende dan in codes barmhertzicheit 
Ynd do sy lange alsus weinde [,] schriende ynd 
bevende [,] neit en wijste wat sy doen mochte [,] 

/5 so sach sy zo dem lesten zo ir wartz komen also 
grosen scharen van duvelen [,] dat sy niet alleync 
en vervulleden dat huus ind den hoflf da ynne syn 
lycham lach [,] mer ouch gcyn wech en was noch 
strase van der stat sy en weren alle volle duvelen[.] 

2 verloist : hs. ver loist. 

5 sy : de y is verbeterd uit een andere onleesbare letter. 

— sy ire : tusschen sy en ire het woord doit rood door* 

gehaald. 

6 want : verbeterd uit wat : de o is boven den regel 

tusschen a en t bijgeschreven, zonder aanwijzing. 

7 ontsach : verbeterd uit onsach : de t is boven den 

regel tusschen n en s bjgeschreven% zonder aanwijzing. — 

Mer [...] : hs. Mer mer 

;j schriende : hs. schremde met een punt je op de e en i 

als teeken dat de volgorde der 2 letters moet omgekeerd 

worden. 

Hoe die duvele om sijne siele quamen 
end van den Engel verlost wart 
Als myne siele sprack hey verscheyden soulde van 
dem lichame Ind sij wijste dattet doit was [,] omme 
dat sy hoirc sonden wijste So begonste sey hoer 5 
tontsiene | ind ein wijste nicht wat sey doin moyste 
Want sey entsach | mer wat sey ontsach en wijste 
sey nicht | Sij woulde weder keren ten || lichame [,] bi 
mer si en mochter nevt in komen Si woulde oec 
uutgain mei [...] over all ontsach sij hoer | Ende al to 
dus wentelde dese onsellige siele die hoer sonde 
bekende | Ind \iiycmetil\ betruwende dan in gods 
barmherticheit Ende doe sij langhc aldus wey- 
nende[,] schriende end bevende [,] nit en wiste 
wat sij doin mochte Soe sach sij ten lesten tot hoer 75 
warts komen [een] also groten schare van duvelen 
also dat sey nit alleyne en vervulleden dat huyss 
ind den hoff daer hoer lichame lach | m[...]er och 
gcyn wech en waes noch strate van der stat sij ein 
weren all voll duvelen | End doe sy disse onsel- 20 

5 begonste : men kan ook begeoste lezen. 

6 ein : hs. geen punt op de i. 

10 mcr[-..] >ver : tusschen deze twee woorden ovel, fout 

voor over, zwart doorgehaald. 

12 \nyement\ : hs. meynende. 

16 [een] \ hs. i met rooden inkt geschreven. 
• • 

iS m[...]er : hs. moer. 

B j ende woe hy by den 4 wijste: wost 6 wijste : 
wost — moyste : mochte 7 ontsach mer 9 mochter 
dair niet 12 bekenden die in niemant betrouden en 
hadde tj ontfermherticheit 14 schreyende — wiste : 
wost 75 doen solde off mochte 16 [1ten] ontbr. cf. K. 
19 wech noch strait vandcr stat cn was 

a 
Doe sprac lii [:] i41s mine siele huten lichame was ghevaren ende so den lichame dood sach [,] wert so 
haer vervarende ende cn wiste wat an gacn [.] 3/a er so wilde weder inden lichame kceren [,] maer 
so ne conste niet ghedoenf;] god cn wildes niet ghedooghen [,J want hi meende haer groot wonder 
te vertooghene also ghi hooren sult [.] />cse keytivighe siele so doolde aldus hier ende daer Ende 

5 kende haer sonden meniglierande ende niewerinex up en hoopte so dan alleene up gods ontfaer- 
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Hoe die duvelen om sijn ziele quamen 
Ende bi den engel verloest wart. 

Als mijn ziel sprac hij verscheiden solde vanden 
lichame Ende sij wijste dattct die doot was. om 

5 dat sij hoer sunde wiste, soe begonste si hoer te 
bi. rjóè ontsien Ende en wiste l| niet wat sij doen mocht 

want sij ontsach hoer mer wat sij ontsach en wist 
sij niet. Sij wolde weder keeren ten lichaem mer 
sij en mochter niet in comen. Sij wolde oec uut 

io gaen mer over al ontsach sij hoer Ende aldus 
weende dese onsalige ziel die hoer sunden beken¬ 
den. in nyement betrouwende dan in gods ont- 
farmherticheit Ende doe sij lange aldus wenende, 
scriende. ende bevende [,] niet en wist wat sij doen 

15 mochte [,] soe sach sij ten lesten tot hoer warts 
comen. alsoe groten schare van duvelen Alsoe dat 
sij niet alleen en vervulde dat huus ende den hof 

4/. tj6c daer hoer lichaem lach. Mer oec geen || wech en 
was. noch straet vander stat si en waeren alle vol 

20 duvelen [.] Ende doe sij dese onselige ziele al om 

Vander zielen die versceyden was ende 
weder ten leven quam ende daernae 
openbaarde dese navolgende dinek 
Alse seit hi mijne seel horen lichame solde uut 
doen. ende sijnc d »et hekinde | ende se wiste hoer 5 
mesdaet. begonste hoer te vreysen. ende wat si 
doen solde en wiste si niet | ende si ontsach [,] mer 
si en wist nut wat si ontsach Si wolde in horen 
licham keren mer si en mochte. si wolde uutgaen 
mer si ontsach hoer al over al Aldus keerde ende 10 

weynde diese rnghevallichste zeel. ende en ghe- 
truwede in nyemant dan in gods ontfermicheit 
Alsi aldus lange ühetwijvelt hadde. scryende | wey- 
nende ende bevende [,] en wystse wat si doen 
mochte [.] Tachtcrste sach si te hoeiwaert comen- 75 
de so mennighen onsuveren gheest. dat si niet 
alleyne thuys [,] daer hoer lichame in lach [,] en 
vervolden [.] m**r in allen die weghe ende in alle 
die straeten van alle der stat en was niet eyn hoer- 
nixken en was van hem vol. Dese quade gheesten 20 

2 wart : verbeterd uit wasrt, de s rood doot gehaald. 

n «iel : verbet, uit ziele, de e zwart verticaal door• 

gehaald. 

12 onifamiherticbeit : hs. barmherticheit, de b rood op 

zwart doorgehaald en vervangen door ontf. rechts in 

marg. bijgeschr. met aanw. 

13 wenende : K weinde Lat. flens et plorans treme- 

banda 

5 Het streepje na bekinde » rood op twart; id. r. 7 

na niet. 

8 en : naderhand bij geschreven. 

IQ tm*chen alle en der een streepje om de 2 woorden 

te scheiden. - hoermxken : zie Verdam s. v. hornic. 

BI 2 bi : van als K j Hi sprac. als mijn ziel 

4 Ende sij : sij onthr. — die id. 5 wiste : bekande 
7 hoer ontbr. 8 ten : totten // weende : wentelde = 
K; Lat. volutabatur 12 ende in niemant en betroude 
iS Soe : Doe — warts ontbr. 17 niet ontbr. 

A / Titel ontbr. 4 Alse seit hi : als ic seit hi 
minen ermen lichame uut doen soude 5 ende doen si 
6 vereysene 7 ontsach haer >o aldus : dus // wein¬ 
de haer — ongevallege 2 betrude niement — ont- 
fermherticheit ende 14 ende en wist niet 75 komen 
ró so ontbr. 8 maer oec alle die wegen /p alder 
— hoernixken : hoexken 20 en : ten 19 hem allen 
vol — ende dese 

Q 
michede | Doe so hare aldus Ianghe mesbaert hadde [.] so weende so om’c suchte ende bevede ende 
so en wiste wat angaen [.] 7en laetsten sach so conimcu te haer waett so groote menichte van duvelen 
dat al thuus vul was daer dese dode lach Ende 00c so t»e was ghcet» strate in al de stad [,] dese 

11.342b siele | en saecli al vul van quaden gheesten Er.de daci si quaimn omtient dese keytivighe siele [,] 
5 sine troosterse niet maar si pijndense alle seere te bedmuvenc ende tc grooten tormente te treckene 

► 
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61.40b Ind do sy dese unselige selc all omme be IJ legen ghc ziele all umbelegen hadden [,] so pijnden sij 
hadden [,] so pynde sy si sere zo bcdroven ind sye sere to bedrovene end segheden | Sijngen wi 
sachten [:J Syngen wir deser onseliger selen eyn deser onselger sielen cin liedekijn der doit dat wy 
leitgen des doitz dat wir ir schuldich syn: Want hoer schuldtch sin | Want sij is eene dochter der 

5 sy is eyn dochter des doitz ynd eyn spisedes vuyrs doyt end [eene] spijsc des fuers dat nummermer 5 
dat nummerme gel[Y]schent werden en sal[,] z/run- geloschet worden ein sall | Vrij[«]dijnne der dun- < 
tynne der donekerheit ind vyant des lichtes Ynd kerheit [ind] viant des lechtes Ind sij alle kirden 
sy kerden sich alle zo irvvart ind knyrsseden myt hem lot hoer warts end knyrseden mitten tanden 
den tzenden up sy Ind van grosser verwodicheit zo op hoer end van groeten verwoetheyden schocrden 

10 rissen si myt iren swartzen dauwen yre eygen wan- sij mit hoeren swerten clawen ere propere wangen. 10 
gen In[</] sprachen [:] 5ïch[,J onseligef,] dit is dat end spraken | Sich[,] unsellige[,] dit ist volck dat 
volckc datu verkoren hais [,] da du mede birnen du verkoren || hevest[,] da du mede bemen salste M-S3* 
salt in dem gronde der hellen Du vocdersche der in den gronde der hellen | Du vocster [der] schan- 
schanden [J mynresche des onvredens War um den | Mijnarsche des onvreden | Waer omme en 

15 in bistu nu neit hoverdich War um en deistu nu sij di nu neit hoverdich [,] waer umme en doet ghy '5 
neit overspil ynd unkusheit War is nu dyn idelheit nu neit overspeil end onkuscheit | Waer is nu 
ind idcl ere War is nu dyn onmanerlichc lachen [dijne] ydeltheit ind yde! ere | Waer is nu [dyne] 

61.41a Wallis de starekheit da du vil lude myt druywe- onmannierde lachen ) Waer is dey starekheit daer 
des War umme en wcncstu nu neit myt den ougen gij vele lude mede druweden | Waer umben wenty 

20 ind tredes myt den voissen Ind spriches myt den nu neit myt den oghen. Ende tredet myt dey 20 

4 syn : verbeterd uit sy ; de rubricator heeft boven de 6 Viij[w]aijnne : hs. vrijdijnne 7 [ind] : hs. cin cf. A'. 
y het af kor tingit teken voor dc n geplaatst. 

6 gci[r]*chent: hs. gclscbcnt. 

/ƒ In[</] : hs. In. 1 

75 bistu : Boven de if die wat hooger staat dan de 

gewone punt, een roode punt. 
- ___ _ —• 

B 5 end een spijse — nummermer : niet 6 sy is 
vriendynne d d. ende viant flkrisden p verwoet- 
heit 10 oir proper w. /Jdairdu—salt /jvoederste 
der sonder 14 minster 17 wair is nu uwe onmanier- 
de licham [blijkbaar fout voor lachen] wair is u ydelheit 
ende ydel ere /p dreighede — weneke ghy 20 ogen 
als ghy plaget (vgl. 18/xo\ 

G 
Doe seiden die duvelen [:] ó'inghen wi deser keytivigher sielen een liedekin der doot want so cs 
dochter der doot Ende spise eens onverblusschens lichts ende si quamen alle te haerwaert ende 
criseldcn up haer metten tanden ende van grooter felhcit ende quactheit scuerdcn si liare kinnebacken 
met haren claeuwen ende seiden [:] Aeytivighe sielc [,] besiet dattu vercoren hebs [,] metten welken 

5 du suis bemen in der hellen grond f.j J bestre der scaduwen [,] minnersse des onpaeys [.] waer omme 
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belegen hadden. Soe pijnde[//] sy se seer te bedrue- 
ven ende sechden. Sijngen wij deser onseliger zie¬ 
len een liedeken der doot. dat wij hoer schuldich 
sijn [.] want sij is een dochter der doet. ende [een] 

5 spijse des vuers dat niet gelesschet en sal werden, 
vriendijnne der dunckerheit. ende viant des lichtes. 
Ende sij keerden hem [allé] tot hoer warts ende 
kniersscden mitten tanden op hoer Ende van groe- 
ter verwoetheiden schoerden sij mit hoeren swar- 

éi.ijódio ten[...] clawen hoer proper || wangen Ende spra¬ 
ken [:] Sïch [,] onsalige [,] dit is dat volc dat du 
vercoren heves. dacr du [mede] barnen sals inder 
hellen gront. Du voetster der schandeo. Mijnner- 
sche des onvreden Waer om en sij di nu niet 

15 hoveerdich Waer om en doet ghy nu geen over¬ 
spil ende oncuysheit. Waer is nu uwe onmaer- 
nyerde lachgen Waer is u ydelheit ende ydel eere. 
Waer is die sterckheit daer ghi vele luede mede 
dreigheden. Waer om en wenckt ghi [nu] niet 

20 mytten ogen. ende Iredet mitten voeten Ende spre- 

/ pynde [«] ty : hs. pynde, foul% mogelijk over geschre¬ 

ven uit het hs. K% dat schrijft pynde f>yt met het verkor- 

tingstreken der n verkeerd boven de y in plaats van boven 

de t van pynde. 

7 [alle] : Lat. Et conversi omnes. 

io [...] : tanden op hoer, bij vergissing herhaald en 

rood op zwart doorgehaald. 

12 [mede] : Lat. cum quibus. 

ƒ7 Waer is ... eere : Zou moeten volgen op oncuysheit, 
als in Kt n Lat. BI heeft de fout van N overgenomen. 

BI i pinden si 4 is ontbr. 4 een spijse 7 Ende 
al keerden se 0 swarten ontbr. n is dat: dat ontbr. 
12 du mede 12 in den grond der hellen 13 Du voet¬ 
ster der doet. ende der scanden. De kop. begreep blijk¬ 
baar niet. 16 onmaernyerde ontbr. tg wencti nu niet 

quamen ter selen niet omme hoer te troesten Mcr 
omme hoer te bedrueven. ende seiden. wy solen 
senghen der onghevelligher eyn lvcdekijn der doet. 
want si is der doet dochter ende si is eync spijse 
des onblusschelix vuyers. Vrindinne der || duneker- 5 bt. 4b 
heit [,] onvrint des liechs Ende si keerden hem alle 
te hoer waert ende crysseltanden op hoer ende 
van groter fellicheit schoerden si mit hoeren dau¬ 
wen hoers selfs kinnebacken ende seiden [:] Siet 
ongevallighe. dit es tvolc dat ghi vercoren hebt [,] to 
mitten wylken ghi moet bomen inder hellen gront 
| Voestere der schanden [,] rainnerse sompays | 
waeromme en sydi nu niet hoverdich | waeromme 
en gady nu niet omme met uwen wijven | Waer is 
[nu] u ydel blijtscap. waer is u onghematelijc 15 

lachen Waer es ure crachte daer ghi mennighen 
mede dreyghedet | waeromme en wincty niet met¬ 
ten oeghen als ghi plaecht | nu en tredy [...] nye- 

J2 SDmp-yj = des onpays Lat. amatrix discordie. Het 

streepje rood op zwart. 

t$ [nu] : tusschen ti en u het woord do doorgehaald 

en rood op zwart gtexpuvgeerd. 

18 tredy [...] nyemanne: tusschen deze twee woorden 

staat niet rood op zwart geexpungeerd en rood doorge- 

haald. 

A 2 solen nu j eerste der: deser 5 onblusschele- 
ken 7 hoer : mi 8 felheit 10 hebt verc. n eweleec 
inder 12 minnerse sompays ontbr. 14 omme ontbr. 
rs ydele danscen ende bliscap 16 ure : u 17 dreiget 

G 
ne sidi niet hooveerdich [,] waer omme ne doedi niet overspel [,] waer es nu dine ydelheit ende dinc 
ydel blijscepe [,] waer es dinen ongheminden lichame [J waer es dine craclit daer du vele lieden mede 
dwonghes Waer omme so ne wincstu niet metten hooghen alsoo ghi plaghet | Waer omme so nc 
terstu niet metten voeten oft wijst metten vingheren Waer omme visierstu niet quaet metter herten [.] 

éi j4ja 5 Dese keytivi | ghe siele die si aldus met desen redenen jammerlike vervaerden [.] so ne wiste wat 
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vyngeren ynd rayt quaden hertzen viseir quait als 
du pleges. Myt desen ind aldus dayngen worden 
wart si verveyrt Ynd de onselige cn mocht neit 
anders doyn dan weynen ynd onbeidcn des doitz[," 

5 dar si ir myt druywenden de da waren. Mer got [,' 
de den doit des sonders neit in wilt [,] dem alleyne 
tzo behoirt de mcdecine zo verlenen na dem dode 
Der almcchtiche godertercn ynd barmhertziche 
here [,] de alle dynck wal ordeneirt myt synen 

io verborgen ordel Hei verlicht ouch dese onselicheit 
as hei wolde 

Van dem engel de der selen to hulpen 
quam in der noit 
Got sande synen engel der selen zo hulpen Ind 

75 do si en sach van verre | zo comen als eyn harde 
elair sterne [,] so sach si stercklichen zo eme 
wart [,] hoffende dat hei yr eynychen rait [...] 
geven soildc Ind do hei ir nare gccomen was [,] so 
noemde hei yn myt syme namen ynd groit yn 

4o ynd sprach [:] Ich groissen dich Tondalus [.] wat 

/ viseir: verbeterd uit viscr; de i is boven de lijn hts• 

schen de t en r bij ge schreven^ zonder aanwijzing. Lat. 

machinaris. Zie N. 

7 verlenen : hs. ver lenen. 

14 sande : de d is verbeterd uit I; de d en de t zijn 

door elkander gevlochten. Idem bl. 51a (du verb. uit tu), 

$6b% (leyde uit leytdr), 84a (geordelt uit geortell). 

17 rait jreven : lusschen rait en geven zijn twee let¬ 

ters doorgehaaldy waarvan de eerste een g is, en de tweede 

cene e of a die tot een intvlek samengevloeid is. 

20 Ich : hs. ich; de i is gerubriceerd. — Tondalus : 

Deze vorm van het woord in *het Lat. hs. te Trier. De 

andere Lat. hss. lezen Tnugdale. Zie ook II. 

voyten ende [spreect] myt den [...] vingeren ende 
mit quaden herten versierden quat als gy plegen | 
Mijt dijsen ind dusdanen warden wart se ver[z/]eert 
ende die onselighe en mochte niet anders doin dan 
weynen | Ind ontbeyden der doit daer sy se alle 5 
mede dreychden die daer weren 1 Mer got[,] dey 
den dot des sunders nit en welle [,] den allene to 
behoret de medicine to verlenen na der doit [,] die 
almechtige godertirene end entfermhertige here[,] 
die alle dinck woll ordinert myt sijnen verholen to 
oirdell | Hi verluchtede och dese onselge als hey 
woulde 

H Van den Engel dey der sielen to hul* 
pe quam 
God sande sinen Engell der sielen to hulpen end 15 
doe sij on sach van verre | komen als eene harde él. 53* 
clare sterre Soe sach sij starcklijc tot hem wart [,] 
hopende dat hi oer eynigcn [rait] geven soulde | 
Ind doe hi hoer naerre gekomen was [,] soe noem¬ 
de hi en by sijnen naemen end grotene ind 20 

sprack [:] Ich grote dy Tondale [,] wact doistu | 

ƒ \spreect) : hi. ipringet, blijkbaar foutief afschrift 

van K spriches. 

/ myt den [...] na den het woord handen rood op 

zwart door gehaald en rood geëxpugneerd. 

2 versierden : Lat. machinaris. Zie N. 

3 vet [vjeert: hs. verseert. 

75 God : dit woord is nog eens met kleine roode letier 

in den buik der hoofdletter G geschreven op den tweeden 

regel vóór hulpen; de krul dezer hoofdletter bedekt 4b o 
van God ende h van hulpen; daarom schreef de rubricator 

het woord God opnieuw en plaatste hij boven de u van 

hulpen eene roode h. 

B / sprcect mytten vingheren 2 vysiert 2 sis gy 
plegen ontbr. hier. 3 dusdanigen — verveert 4 dese 
onsalige ziel 7 wyl 9 end ontbr. // verlichten 
16 komen ontbr. 17 staerlick 18 ende hopeden 
20 myt sijnen name 21 tondelus 

O 
an gaen dan weenen | ende ontbeiden de ontfacrmichede gods diese daer ghesed hadde [.] De 
vianden dreeehdense seere metten afgriseliken tormenten die si haer doen souden [.] J/aer god die 
niet en wille den sondaren doot [,] maer hi gheeft van allen mcdecine [,] so cristus vertrooste dese 
halendeghe siele door sine groote ontfaermicheit [.] 

J Het streepje na weenen is rood op zwart. 
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ket mytten vingeren ende mit quader herten ficier- 
det quaet als ghi pleget. Mit desen | ende dusdanen 
worden wart sij verveert Ende dese onselige ziel en 
mocht niet anders [doen] dan weynen. Ende ont¬ 
bieden der doot daer sij se alle mede dreichden die 
daer waeren. Mer god die den doot des sunders 
nieten wilt[,] dien alleen toe beboert die medicine 
te verlenen na der doot Die almechtige guedertie- 
ren ende ontfarmhertige here. die alle dingen wael 
ordinieert myt sijnen verholene ordel. Hij verlich- 
tede oec dese onsalige als hi woelde. 

Vanden engel die der zielen te hulpe 
quam 

God sande sijnen engel der zielen te || hulpen Ende 
doe sij en sach van veerre comen. als een herde claer 
sterre. Soe sach si starclic tot hem waert. Hopende 
dat hi hoer [...] enigen ract geven solde Ende doe 
hij hoer naerre gecomen was. soe noemde hi en bij 
sijnen name. ende gruetene ende sprac. Ic gruet 

ƒ ficierdet quaet : Lat. non pravo machinaris corde 
malum BI laat dit weg. D* Ar sy geeft in zijn IVJb. (1643) 
op als \ertaling van machioer: versieren, de lezing van 
Br 23. In het Hageland kent men nog ; iets uitvinzeeren = 
iets vertinnen. Versieren komt in die bet. ook voor bij 
Vondel. 

12 Lat. De adveotu angeli in occursum anime. 

ƒ7 [...] : hel volgende naerre zwart doorgehaald. 

BI 4 anders niet doen dan Lat. nil'aliud nisi plan- 
gere potuit 4 ontbeiden 5 se si 9 al dinc 10 ordi- 
nyert — verholene : verborgen — ordel ontbr. 10 ver. 
lichten // onsalicheide : Lat. miseriam 15 van verre 
sach 17 Ende haepedc 18 comen — bij : mit 

H 

manne op den voet Nu en [spreecdy] niet mit den 
vinghere Nu en pensdy gheyn quaet[.] Dese on- 
ghevallighe seel beyde na [...] die doet ende was 
jamerlijc verveert met desen ende deser gelijc van 
woerden[.J Mer dalmechtighe[,] die guedertyeren 5 
ende dontfermhertighe god [,] die niet en begeert 
des sonders doet Ende die alleyne ghieft die medi- 
cine nae dye doet Ende alle dinghen wel berich- 
tet [,] ver[...Jtroestesealso hi wolde 

/ [tpreecdy] : hs. steecdy. 

j na [,..] die: na is links in marg. bijgeschreven met 
aanw. als verbetering van het woordje nu, rood doorge¬ 
haald en rood op zwart geêxpungeerd. 

5 die guedertyeren : die eerst vergeten, daarna boven 
den regel bijgeschreven, met aanwijzing. 

p ver [...] troesteae hs. verstroestese. 

10 Het Lat. hs. te Graz draagt als titel% door een latere 
hand bggeschreven : Quomodo miait ei dominus aagelum 
ia custodem. 

1$ naam [...] noemde : tusschen deze twee woorden 
staat gruet hijse rood op zwart geexpungeerd en rood 
doorgehaald. 

A / en spretti niet ende metten vingere en wincti 
niet nocht en wijsdi niet nu en peisdi 2 d. o. s. r ic 
ongevallege 4 ende met dier gel. 7 tsondaren 
8 die med. geeft p vertroeste mi 10 Titel ontbr. 
14 ende alse 15 ende met 16 ende seide ontbr. 

— 23 — 

Hoe god sijnen Ingei sande der zielen, io 

God-sande der selen sijnen engel jeghen | dien si 
van verren sach alse eyn claer opgaende sterre [.] 
Si staerde in hem sonder rusten | ende hoepde 
cynighen raet van hem 1 te hebben {[ Alse dingel bi. 3 a 
by hoer quaem | mit horen eyghenen naem [...] 13 
noemde hise ende seide | God gruetu seide hi 

G 
5men Inghel so sendi 

jeghen haere ende so sachene commen jeghen hare van verren als een claerhede Ende so sach 
staerkelike in hem want so hoopte cenighen troost tontfane van hem ofte eenighen raet Doe dinghel 
der sielen nakede ende bi haer quam so noemde hise bi haren name Dinghel sptac den duvel toe 

2 haere : aldus opgelost\ de vorm hare is ook mogelyk, doch zon de oplossing niet vertoonen van het meer voor¬ 
komende verkortingsteeken voor re, dat met de voorgaande e verbonden wordt. 

4 De engel spreekt niet tot de duivelen maar tot de ziel. Zie de andere hss. 
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deistu [.J /nd do dese onseligc den schonen jonge- End doe dese onselige den schonen Jongelinck 
lynck sach [,] zvant hei was schone boven de sone sach [f] want he was schone boven die kindere der 
der mynschen [,] md do hei hoirte dat hei yn myt menschen | End doe hi horde dat hy ne myt sinen 
syme namen noemde [,] so sachte hei all weynende namen nocmede [,] soe segede hi alle weynende 

5 van anxte ind ouch van vrouden dese worde [:] van anxst end oec van blijschappen dese worde | ^ 
Ach mych here vader [,] spr[/?]ch hei[,]de bedrof- Ach my [,] sprach hi [,] here vader [,] dey drof- 
nysse der hellen haven mych oramc bevangen [;] feden der hellen hebben mich umbevangen [,] my 
mych haven becommert de stricken des doitz : Do hebben becommcrt die stricken der doit | Doe 
antworde der engele [:] Au heischtu mych here ind antworde die Engell Nu [heylslu my\ here end 

io vader den du allcwege ind alrc wegen myt dir vader dien du alletoes end allre wegen mytty had-1(> 
bi. 42a haddes ind du 0 en ordels mych nee werdich van des end du cin ordelste my nye werdich van sul- 

alsulchen namen Hei antwerde eme [:] Here wa ken name | Hy antworde hem [:] //ere [,] waer 
sach ich dich ee ofl hoirte dyne soisse stymme Der sach ich dy ye | off hoerde dijire soete stemme 
engele antworde eme ind sachte [:] Ich volgedc |[ Die Engel antworde hem end segede Ic volgede 

f5 dir alle wege wildier wegen du gynges synt datu dy alleweghe we[/]cker wege du genges sijnt dat re 
geboren wordes Ind du en woldes mynen rait neit du ge^orcn weerste end du ein woldes mynen raet 
doyn Do wyste hei myt der hant up eynen duve- nyct doin | Doe wysde hie mit der hant enen du- 
le [,] de eme mee verweis ind nydiger was dan de veu | die iicm mer vcnvet cnd nidiger was dan 

anderen [,] ind sachte [:] Sich [,] dat is hei des rait a||e y dje anderen ind segede | Sijc dat is hy des bL *+<* 
20 du dedes ind den mynen verroeckeloesdefsjtu a tzo raet du dedest end den mijnen verroekeloesedestu 20 

6 sprach : hs. spreh. — here vader: hs. ï here spreh hei 

vader, met aanwijzing dat de volgorde van spreh hei en 

vader omgekeerd moet worden. 

8 bekommert: de o is tot een inktvlek samengevloeid en 

Ijkt veel op het been eener e. 

ƒj ee : verbeterd uit e, de andere e is er boven geschre¬ 

ven , zonder aanwijzing. 

14 antworde : hs. antwor* aan het einde en de aan het 

begin van den regel; het teeken * is een afkorting voor de, 

zoodat er etgenlijk staat antwordede ; de kop. was blijkbaar 

vergeten dat hij die afkorting boven de r geplaatst had. 

17 eynen : de y verbeterd uit i. 

20 verroeckeloesd* [j]tu : verbeterd uit verroekeloestu: 

de is boven es bijgeschreven, tonder aanwi/zing. 

B 5 blijtscap p Ende die engel seghede hem Nu 
heijtstu my heer 14 volgheden dy altoes wair du gin- 
gest 17 Ende hy wiseden — op enen duvel /p alle 
ontbr. — sic dat is 20 verrokeloesden du 

G 
ende scide[:] Hat doctstu deser keytivigher sielenf.] ^ls dese sielc den scooncn Jonghelinc den Inghcle 
sach[,] weit so seere veiblijt want hi was boven der meinschelikcr natueren ende doe so verstond dat hi 
seghenoemt hadde [,] van vreesen ende van blijscepcn [:] Ay mi lieere [,J sprac so [,] de rouwe der 

bi. 24jb hellen heeft mi glicvacn ende die strecke der doot hebben mi gheplaglict || Ende dinghel sprac [:] Mi 
5 lieetti mi heere maeralstu leefdes so hebstu mi ghehaedt ende dune ghewcerdicht mi niet also te hcctene 

p [heytstu tny] : hs. hevettu myr 

/5 wt[/]cker : hs. wecker. 

/p Sijc : men kan lesen Sije of sijc 

Digitized by 
Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



— 25 — H N 

di tondalus. wat doestu. Ende doe dese onselighe Tongdale [,] wat maecdi [.] Alse die onghevelli- 
den schonen jongelinck sach. Want hij was schoen ghe zeel den schoenen jongelinc \sach] die schoen¬ 
hoven die kinderen der menschen Ende doe hi re was van maecsele dan der lude kindere. ende si 
hoerde dat hi en mit sijnen naeme noemde. Soe hoer selven van hem hoerde noemen [,] van vrey- 

5 sechde hi al weynende van anxten ende oec van sen ende van büjtscappen al weynende seitse [:J 5 
blijtscappen dese worde en sprac [:] Ay mij here Ach arme | heer vader [,] der hellen druefheiden 

bi. /37e vader[,] fl die druefheiden der hel en hebben mij hebben mij omhelst Ende die stricken der doet 
ombevaen. mij hebben becommert de stricken der hebben my ghevaen Doe seide dingel [:] Nu 
doot[.] Doe antwoerde die engel. Nu heitstu mij hetdy my heer ende vader | ende ic was alteynen 

10 here ende vader Dien du altoes. ende alre weghen ende overal mit u | Mer doe en doch ic u niet 10 
mytti haddes. Ende du en ordelste mij nie weer- weerdich also te noemen Doe sprac die zeel | Heer 
dich van sulken name.Hi antwoerde hem[:] Here[,] waer saghic u noyt | ochte waer hoerde ich noyt u 
waer sach ic di ye of hoerde dijne suete stemme, suete stemme Dinghel antwoerde | Van dat ghi 
Die engel antwoerde hem ende sechde. Ic volgede geboren waert hebic u nae ghevolcht mer ghi en 

75 di altoes werwerts du ghinges sint dattu gheboren wracht noyt nae mijnen raet. Ende dingel wijsde 75 
wordeste. ende du en woldeste mijnen raet niet 1 mitter hant | op eynen quaden gheest die hoer 
doen. Doe wysde hi mytter hant op enen duvel, meyst toe ghinc ende seide | bieten daer | nae 
die hem meer verweit ende nydiger was dan die wes rade ghi daet | en den mijnen verruecloesdet | 

bi.rj7d anderen ende sechflde. Sich[,] dat is hi des raet 
20 du dedest. ende den mijnen verrokeloesdestu alte- 

ƒ Tongdale : den vorm in een Lat, hs, te München, 

6 ar charme | : streepje rood op zwart, IJ, r. 11 na zee), 

r. 16 na bant, r. 18 na verTnecloeadet. 

IS raet: in margine bij geschreven met aanwijzing, 

A/tungdalus 2 sach— scoene 3 lieder tfwach- 
germen 8 om vaen 9 ende : maer 10 al over al 
14 nae : oeit 17 ende seide ontbr. 18 verroekelocs- 
degi 

O 
Die siele andwoorde [:] /7ee re [,] ic en sach hu niet no en verhoorde noynt dine soete tale Die Inghel 
verandworde ende seide [:] Fander tijt dat ghi waert gheboren so volghde ic hu waer dat ghi ghinct 
ende noynt so ne w’ildi minen raet doen [.] £nde dinghel wijsde sine hand up een vanden duvelen 
die haer meer anxenen dede dan eenich vanden anderen [.] Sich [#] sprac dinghel [,] dits deghene 

5 dies raet dat ghi oynt ghedaen hebt ende minen raet hebstu ghelaten 

2 verandworde : hs, ver andworde. 

BI / doestu heir 0 He sprac 7 Afa vader cene punt 

7 droefheit 7 beebmmert die //Ende du en hads my 
13 dijne stemme die suete is 75 waer ginges 17 hant 
enen 20 ende mijnen raet en wolds du niet doen. Mer 
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Mer om dat got der barmhertzicheit orclel setzet [,] 
so en sal dir ouch ncit gebrechen syner barmhert¬ 
zicheit al en bistu der ncit werdich Alleyne wese 
sicher ende verbiide dich[,] want du salt ewenech 

bi. 42b 5 pynen liden van veilen de du lidcn souldes [,] || 
en hcdde dir gotz barmhertzicheit neit gehulpen 
Her omme volge myr ynd onthalt wail allet dat ich 
dir tzoenen sal Wantu salt weder [...] zo dyme 
licham keren : Do gienek de sele de boven maisse 

10 ververt was cme narre ynd leis yren lijcham da sy 
zo voeren op gestanden hade Do de du vele dit 
hoirden end si sagen dat si der selen dat quade 
neit doen yn mochten da si cir myt gedruwet had¬ 
den [,] so hoven si eir moynde up zo dem hemel 

75 wart ynd sachten [:] O we ongerecht is got want 
de hei wilt macht hei levendich : Neit as hei belo- 
vede dat hei eyme eicklichen geven soilde na synen 
wereken ind verdienste Hei verloest de selen de 
mvn neit verlosen en soulde Ind verdomyt de neit 

,V weder zo : tusschen weder en zo twee letten die 

door verbetering tot een intvlek samengevloeid zijn en 

waarvan alleen de eerstelen e, herkenbaar is. 

ij eicklichen : verbeterd uit ecklicheo, ei is boven e 

bijgeschreven zonder aanwtjzing% de e van ei is ineenge - 

vloeid en met een zwart streepje aan de e van eyme ver¬ 

bonden. 

18 wereken t tnsschen de r ende c een letter die veel op 

een b geijkt, geëxpungcerd. 

altemael | Mer omme dat got der ombarmherti- 
cheit oerdele [,] so en sall dij oeck nyet ontbreken 
sine ombarmherticheit all en bistu des nyet wir- 
dich | Allene wes seker end verbiide dy Wanttu 
salste ein luttel pijnen liden van velen die du liden 5 
soldes en hadde dy gods barmherticheit neit ge¬ 
holpen | Hier omme volghe my end onthalt wail 
alle dat ic dy toenen sall | Want du salste to dijnen 
lichame weder keren Doe gienek die siele die boven 
maete verveert was hem naerre end liet heren 10 
lichame daer si te voeren up gestaen hadde Doe 
die duvelen dit horden end sij segen dat sij der 
sielen dat quaet neit doen en mochten daer sij se 
mede gedrevget hadden [,] so hieven sij eren 
mont ten hemele wart end segeden | O hoe unge- 15 
recht is got Wan te den hie wel machet hey leven¬ 
dich [,] neit also he belovede dat he elckenf...] geven 
soulde na sijnen wereken end verdiensten | Hey 
verloest die sielen die men nyet verlosen || en soul- */. S4*> 
de end verdoemt die niet to verdomen ein sin 20 

2 Ara ontbreken een verticaal streepje. 

16 machet : de t verbeterd uil n. 

17 elcken [...] geven : tnsschen deze tw*e woorden well 

1 ood op zwart doorgehaald en zwart geexpungeerd. 

B r der ontfermherticheit ordel set j ontferm- 
herticheit — bustu (bistu?) 4 ende blide want du 
salt 7 ontholde 8 du salt — tot d.1. 9 Doe gienek : 
Die ziele d. b. m. v. w. ginc tot hem nairre 10 liet 
onlbr. n Ende doe 15 ongherecht ende gherecht 
(Zit N en H) 16 levende 

O 
Macr omdat god altoos sine ontfaermicheit boven sinen vonnesse stelt so ne sal niet ghebreken sine 
ontfacrmicheit al hebstuus niet verdient Sijt seker ende blijde want ghi sult lettel ghedooghen van 
velen dat ghi sout ghedooghen holpe hu gods ontfaermicheit niet Siele nu volghet mi ende onthout alle 
dinghen die ic hu sal tooghen want du suis weder keeren in dinen lichame [.] Die siele die seere 

bi.2454 5 vervaert was so ghinc hem nare ende liet haren lichame daer so up || ghestaen hadde Maer die duvelen 

5 tnsschen bl. 243b cn 245a is een blad, tot aan de afschrijving uitgesneden; hier en Jair kan men nog de 

beginletters der regels duidelijk lezen. 
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mael. Mer om dat god der ontfermherticheit ordel 
set Soe en sal di oec niet ontbreken sijne ontfarm- 
herticheit al en bistu des niet weerdich [.] Allene 
weest seker ende verblijt di [,] want du salste een 

5 luttel pijnen lijden van voelen die du lijden sol- 
dest. en hadde dij gods onlfarmherticheit nit ghe- 
holpen. Hier om volge mij. ende ontholt wael dat 
ic dij toenen sal [,] want du salste tot dijnen 
lichaem weder comen. Doe ghinc die ziele die 

bi.itfa io boven maten verweert was hem naerre H ende liet 
hoeren licham daer sij te voeren op gestaen hadde 
Doe die duvelen dit hoerden, ende sij sagen dat sij 
der sielen dat quade niet doen en mochten daer sij 
se mede ghedreiget hadden. Soe hieflfcn sij hoeren 

/5 mont ten hemel wart ende sechden [:] O hoe on¬ 
gerecht ende gerecht is god [,] want dien hi wil 
maect hi levende. Niet alsoe hi belovede dat hi 
eiken gheven solde na sijnen wercken ende ver¬ 
diensten. Hij verloest die zielen de men niet ver- 

2o loessen en solde. Ende verdoemt die niet te verdoe- 

ió Lat. O quam iojustus et crudelis est. Zie de andere 

hss. 

BI 2 seet — niet ontbreken ontbr, j Allene ontbr. 
iS O ongerechtich. ende gerechtich is i6 hi ontbr. 
ip verdienst 20 te ontbr. 

H 

Mer omme dat god dontfermherticheit voer tfon- 
nesse brinct | so en sal u sijnre ontfermherticheit 
niet gebreken Sijt hoegelic ende blijde | want ghi 
en solt mer eyn luttel doeghen | van dat ghi ghe- 
doeghet solt hebben en hed u gods ontfermher- 5 

ticheit niet geholpen Daeromme volcht my | ende 
onthalt wel al dat ic u toene | want ] ghi sult weder t>i. s* 
in uwen lichame comen Dese utermaeten seer ver¬ 
veerde scel | liet hoeren lichame daer si op stoent 
ende neckede den ingei Doe die duvelen dit saghen to 
ende hoerden datse niet en mochten der selen 
doen des si wil hadden \ riepense te hiemel waert 
ende seiden [:] O hoe ongherccht ende wreet es 
god | die hi wilt doet hi Ende die hi wil maect hi 
levende | hi en ghieft niet als hi geloefde eynen /5 
ygelijken nae sijnen werken | hi verloest die te ver¬ 
doemen sijn Ende hi verdoemet die te verloesene 

5 solt: in margine bijgeschreven met aanwijzing. 

8 in uwen : verbeterd uit tuwen; de t zwart doorge- 

haald en in daarvoor in de plaats geschreven boven den 
regel. 

10 neckede = naakte, vgl, de andere hss. Lat. ; acces- 

sit ad eum propius. 

A / god: ic 2 brinct: brenge — syne 3 u voor niet 
4 dat: dies 8 Dese : ende dees 10 neckede : naecte 
— maer doen — dit hoerden ende si sagen dat si 
// doen der sielen dies 13 hoe : heer — ende die hi 
wilt 15 also 

G 
die dit hoorden Ende saghen datsi deser sielen niet en mochten doen tquade daer sise mede ghedreecht 
hadden[,J si hieven haer mule up ten hemel waert | Ende seiden [:] LLoe ongherechtich es god want 
dien hi wille doot .hi ende dien hi wille maect hi levende [,] maer hine ghelt niet elcken na sine 
verdiente ende naer sijn werc also hi gheloofde Hi verdoomt die niet te verdoomene en sijn ende 

5 hi verlost die niet te verlossene en sijn Ende doe si dit gheseit hadden liepen si deen jeghen den 
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bi. is* zo verdoemen en synt Ynd do si dit gesa || cht 
hadden do worden si onder eyn ander vechten ind 
slogen de eyn den anderen myt wat tormenten dat 
si mochten Ynd leissen da alzo groissen stanek ind 

5 treckden ee wech myt groisem bedroifnysse ind 
onwerdicheit [.] /nd der engel geynek vur ind 
sacht zo der selen [:] Iblge mvr Ind sy antwerde [:J 
Ach mych here[,] geistu vur[t] so solen mych dese 
achter begri[/>]en end yn dat ewegc vuyr mych leve- 

io ren : Der engel sacht ir [:] En ontsych sy neit [,] 

want me hulpen is myt uns dan myt in [.] Offgot 
myt uns is: We sal intgen unssyn Want dusent sal 
ir vallen van dyner syden end x dusent van dyner 
rechter siden Mer zo dir in solen si ncit genackcn. 

/5 Nochtant saltu myt dynen ougen myreken ynd seyn 
den H loen der sonden end also ich gcsacht havn 
saltu eweneich pynen liden van villen die du ver¬ 
dient hais 

van der eireter pynen deo gracias 
2o Do si lange zo samen gyngen end geyn licht en 

sagen behalven de clairheit des engels [,] so qua- 
men sy zo dem lesten zo eyme dail de doneker 

2 vechten = vechtende. 

5 treckden : verbeterd uit treckten, als bl. 41a. 

6 onweerdicheit verontwaardiging. Lat. : cum indi- 

gnatione et insigni tristitia. 

g begri[^J*n : hs. begriven. 

10 en ontsich : verbeterd uit sich; ont is boven den 

regel tusschen en en sich bijgeschreven met eene punt als 

aanwijzing. 

tl hulpen ; in het hs. staat hul- aan het einde van den 

regel; naast hulpen staat in margine met de griffel geschre¬ 

ven het woord vtseich, dat waarschijnlijk slaat op de ver¬ 

betering van sich in ontsich op denzelfden regel. (Cf. 

bl. 52a.). 
ij dyner : hs. dyner : dy staat aan het einde van den 

regel; waarschijnlijk heeft de kop. bij vergissing het af kor- 

tingstreken voor n boven dy bij geschreven. 

14 de punt na genacken is rood op zwart. 

/; eweneich : fout voor ewenech ? 

End doe sey dit gcsacht hadden soe woirden sie 
onderlinghe vechtende end [...] slogen malcande- 
ren mit wat tormenten sij mochten end lieten daer 
alten groten stanek end togen en wech mit groeter 
droifheiden end onwerdicheyden | End die Engele 5 
gienek vur end s[<r]ghede to der siele.n [:] Folghe 
my Ind sij antworde | Acli my here[t] gastu vour[,] 
so soelen my dese achter gripen end int Ewige 
fuer my leveren j Die Engel segede hoer [:] Ew 
ontsie sij neit want meer hulpen is myt ons dan m 

mit hem [.] Offte got mit unss is ft] rtrie sal tiegen 
ons wesen Want dusentich salre vallen van dijnre 
sijden end tien dusentich van dijnre rechten sijden 
mer to dij cin sollen sey nicht genaken Nochtan 
salstu myt dynen ogen mireken ind sein den loen t$ 

der sonden | End also ic gesecht heb soe salstu 
eyn luttel pijnen lijden van [...] velen die du ver¬ 
dient heves 

Van der [...] eirster pijnen. 
Doe sij langhe to samen giengen end geen licht ein 20 

saghen bchalveh die || clareide des Engels Soe bl* ss* 

2 end [...] slogen : tusschen deze twee woorden slocht 

rood op zwart door gehaald. — hs.: male andereo. 

6 s[e]ghede : hs. sighede. 

9 en ontsie: verbeterd uit enooste; de t is boven den 

regel tusschen d en % bijgeschreven zonder aamo.; en en 

ontsie zijn door een zwart verticaal streepje van elkaar 

gescheiden. 

17 van [...] velen : na van eene d, fout voor v, zwart 
verticaal doorgehaald. 

tg der : na der de letters eo9fout voor eir, zwart 
door gehaald. 

B 5 droeffheit ende onweerdicheit S begripen 
n off ij dusent — dijnren s. tj tiendusent — rechter 
zijden 14 nochtant s. mereken m. d. o. ende du 
salt dat loen der sonderen sien aisoe ic 16 soe ontbr. 
— saltu een luttel lijden van voel pijnen 20 ende een 
gheen licht en sagen sonder die claerhcit vanden engel 

G 

anderen al dat si mochten ende si ghinghen wech met grooter seericheit ende gramscip ende met 
vulen staneke [.] 3/aer dinghel ghinc voren Ende Iti seide tote der sielen [:J I olghet mi | ende so 
andwoorde [:] Ay mi heere [,] ne gaet niet voren [,] dese duvelen sullen mi van achter begripen ende 
ten eeweliken viere leveren Doe sprac dinghele [:] En ontsiet hu niet want het esser meer met ons 

5 dan met hem lieden [.] Oi god met ons es wie zal jeghen ons sijn [.] Omtrent hu esser .x. dusentich [,] 
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bt.ijaö men en sijne. Ende doe si dit ghesecht hadden || 
doe worden sij onderlijnge vechtende Ende slogen 
malcanderen mit wat tormenten sij mochten, ende 
lieten daer alte groten stanc. ende togen en wech 

5 mit groeter droefheit ende onweerdicheit. Ende die 
engel ghinc voer ende sechde totter zielen [:] Fblch 
mij [.] Ende sij antwoerde [:] Och mij here [,] 
gaestu voer [,] soe sullen mij dese achter begrypen 
ende int cwige vuer mij leveren Die engel sechde 

io hoer [:] En ontsie dij niet. want meer hulpen is 
mit ons dan mit hen. Of god mit ons is. wie sal 
tegen ons wesen. want dusent salre vallen van 
dijnre sijden. ende tiendusent van dijnre rechter 

bi. rjSc siden. Mer H toe di en sullen sy niet ghenaken. 
15 Nochtant saltu merken mit dijnen oghen. ende 

sien den loen der sunderen Ende alsoe ic ghesecht 
heb salstu een luttel liden van voel pijnen die du 
verdient hevest 

Van der ierster pijnen 
20 DOe sij lange te samen ghijnghen. ende gheen licht 

en saghen. behalven die claerheit des engels. Soe 

6 volch verbet, uit voch, de 1 rechts in marg. byge¬ 

schreven met aanwijzing. 

17 salstu: verbeterd uit salsteu : de e verticaal door¬ 

gehaald. 

BI 2 onder om 5 ende onweerdicheit onlbr. 
« 

7 sij: die ziel 10 hoer onlbr. 12 dusent: M. 13 Tus• 
schen ende en tiendusent is in BI, x*m* doorgehaald 
K : xdusent. — rechter : luchter 14 cn : ontbr. 
17 heb ontbr. 19 Die irste pijn 20 Soe 2 Doe 

H 

sijn Alsi dit gheseit hadden, liepen si deyn den 
anderen over[...]ende tormenten hem selven so si 
seerst mochten ende maecten groten stanek ende 
ghinghen henen in eynre onweerdicheit mit groter 
druefheit Dingel ginek voer die seel | ende seide[:] 5 
Fblgt my Si antwoerde [:] Acharme heer mijn | 
gady voer my[f] diese quade gheesten solen mi 
begrijpen | end gheven my den eweliken vuyer 
Dingel spraec [:] Et\ ontsictse seide hi niet[,] meer 
volcs es mit ons dan [...] mit hem | Offte god mit 10 
ons es | wie mach dan jeghen ons sijn Da vid seit[:] 
Bi uwer sijden salre vallen dusentich ende .x“- 
tuwer rechter hant | mer u en selense niet genaken 
Mer ghi solet merken mit uwen oegen ende ghi solt 
sien der sondaren leveringhe Ende als ic u voer ghe- 15 
seit hebbe | ghi solt eyn luttelken doeghen van voe¬ 
len dies ghi verdient hebt ende sij ginghen | voert 

Vander eyseliker valeyen der man- 
elachtiger eerste pijne .1. 
Alse langhe te gader ghegaen hadden | ende ne- 20 

gheyn Hecht en hadden sonder die blinekenysse 

2 over : verbeterd uit o ver er; de twee laatste letters 

schuin zwart door gehaald. 

6 Acharme : verbeterd uit Achame; de r boven den 

regel bij geschreven met aanwijzing. 

to dan [...] mit: tusschen deze twee woorden staat rokt 

geêxpungeerd en rood door gehaald. 

II lijn ; in margine links bijgeschreven met aanwij¬ 

zing. — David seit: Niet in Lat; naar Ps. 90/7-8. 

14 merken mit uwen oegen: hs. met uwen oegen mer¬ 

ken met het bekende teeken tot aanduiding der te veran¬ 

deren woordorde. 

18 valeyen : boven den regel in margine bij geschreven 

met aanwijzing. Het Lat. hs. te Graz draagt als titel door 

een latere hand bijgeschreven : De prima pena parriddantm 

et homicidarum. 

A / ende alsi 6 si seide wachcrmcn 7 gheesten 
ontbr. 9 sprac ende seide en ontsietse niet 10 ocht 
12 sal — dusentich : m /5also 16 gi en seit maer een 
— doeghen : liden rS Titel ontbr. 20 Ende alsi 
2J geen — blickingc 

G 
maer si en sullen hu niet mesdoen no ghenaken [.] iVbchtan so sulstu merken met dinen hooghen 
ende du suis sien der sondaren staet |) Want also ic hu hebbe gheseit [.] du suis lettel dooghen van 

01.243b dattu verdient hebs [.] 

Ehde aldus ghinghen si voort te samen eenen langhen tijt dat si gheene claerheit en hadden 
5 dan vanden inghele [.] Ten lesten quamen si tote eender doneker valleyen die o[...]verdect was 

j verdient : de t verbeterd uit %. 

5 o[. ,]rerdect : hs. onverdect. 
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was End overdecket myt der donckerheit des do- 
des Want hei was harde deife end vol bernender 
kolen Ind it hadde eyn iseren overdeckel dat dicke 
schyn zo syn sees cubiten Dat myt groissem gluyen 

5 was boven myt ber[«Jende colen Ind der stanck 
her aff geynck boven alle de pynen de dese sele zo 
nu zo geleden hadde Want op dat gluyende over¬ 
deckel quam neder eyn veilheit van ontzelligen 

ti. 44a selen ind breiden da 3 up bis dat si als eyn drait der 
so en eyner pannen gebraden is ind alle gesmoltzen 

weir Ind dat swarre is [,] si worden dorch dat over¬ 
deckel also dorch gedrongen als gesmoltzen was 
dorch eyn doich Ind in den bymenden kolen wor¬ 
den si weder vcrnoieit zo den pynen Do dese sele dit 

15 sacli so wart si sere verviret ind sp[r]ach zo dem 
engel : Ach mych leve here [,] ich bedden dich off 
du myr sagen wolt wat quaden dese selen gedaen 
haven om dat sy geordelt synt zo alsusdanyngen 
pynen Der engel antworde ir Dese synt manslechtich 

2 bernender : hs. bernender. 

3 iseren overdeckel : hs : iseren de over ckel met aan- 

•wijting dat de volgorde van de en over omgekeerd moet 

\worden. 

p drait : fout voor brait? 

ƒƒ swarre : verbeterd uit swar; re is boven de r van 

swar en de i van is bijgeschreven, tonder aanwijzing, 

sp[r]ach : hs. spach. 

quamen sij ten lesten tot enen dale dat donckei 
was end oveide[r]t mitter donckerheit der doit | 
Want het was harde diep end vol bernder kolen 
end hadde een yseren overdeckel dat dicke scheen 
to wesen ses cubi t en [,] dat myt groyten gluyene 5 
was boven bernende coelen | Ind die stanck hier < 
aff genck boven all die pijnen die diese ziele tot nu 
geleden had Want op dat gluyende overdeccel 
quam neder een [...] veëlheit van ontzelligen sielen 
end brieden dar op tot [...] dat sij als een braede 10 

de in eenre pannen gebraden is end all gesmolten 
were Ind dat swaerre is [,] si woirden durch dat 
overdeckel also durch gedrungen als gesmolten was 
durch een doeck end in den bimenden kolen wur- 
den sij weder [...] vernijt toe den pijnen | Doe 15 
dese siele dit sach so wart se sere verveert ind 
sprac to den Engel. Ach myn lieve here Ich bidde 
dy oftu my seggen woult | wat quaede dese sielen 
gedaen hebben om dat sij g[Y|ordelt sin tot dus- 
danen pijnen | Die Engel antworde hoer | Dese 2 > 

2 overde [c]t: hs. overdeit. 

5 cubiten : hs. tu biten. 

p een [...] veelheit: na een eene slecht gemaakte v, ver• 

ticaal rood doorgehaald. 

to tot [...] dst : na tot het volgende woord als, rood 

op twart doorgehaald. 

IS weder [...] vernijt : na weder de letters vern, twart 

door gehaald; de kop. schreef de n alsof het woord uit was. 

19 g[*Jordelt: hs. goordelt, 

B i eyselicken dale 2 overdect 3 bernender calen 
4 ende het h. — overdecsel 5 ses cubitus — dat myt 
groten gloeyende calen boven bernende was 7 tot nu 
toe ghedoghet h. 8 overdecsel p van onsaligen zielen 
to Ende dair brieden sy op — bra in eenre p. g. waren 
ende al g. 12 sy worden soe doer dat overdecsel doir 
ghedrongen 14 calen 15 totter p. 17 totten e. — my 
lieve h. 18 off du wylt dattu my seggest /p hebn — 
gheordelt — dusdaniger 20 Ende die e. 

G 
met deemsterheden der doot want so was harde diepe ende vul van bernenden colen ende daer over 
lach een yserin decsele ende over welft scheent wrel vi cubiduse dicke[,] wel[c] decsele gloyende was 
boven allen colen [.] Den stanc hier af quelde deser sielen meer dan al dat vemoy dat so voren 
ghedooghet hadde [.] Up dat gloyende decsele so lach eene menichte keytivigher sielen ende daer 

5 up brieden si tote dat si waeren versmolten ghelijc eender caden te siene in eene panne [f] datsi 

2 welfr] j hs. wel. 

5 wieren : aldus opgelost. — caden : korstje van geroost of gebraden vet. Zie Der Leken Spieghel Lr. 12 v. 46, 

waar het woord in hetzelfde verband gebruikt wordtt en de Woordenlijst s. v. cade. Het woord is in die bet. nog bekend 

in Hasfegouw. 
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quaraen si ten lesten tot enen dale. dat doncker was 
ende overdect mit donckerheit der doot. Want het 
was herde diep ende vol bernender kolen Ende 
het had een yseren ovecdecsel dat dicke scheen te 

*>i 5 wesen. vi. cubytus. dat myt groeten | gloyene was 
boven bemende kolen Ende die stanc hijr af ghinc 
boven al die pine die die ziele toe nu toe geleden 
hadde want op dat geloiende overdecksel quam 
neder een voelheit van onselighen zielen, ende 

*o brieden daer op Tot dat sij als brade die in eenre 
panne braden ende al ghesmolten waren Ende dat 
swaerre is [,] sy worden doer dat overdecksel alsoe 
doerghedronge. als ghesmolten was doer enen 
doeck Ende inden hemenden colen worden sy 

r5 weder vemyet toe der pijnen. Doe dese ziel dat 
sach. waert sij seer verveert, ende sprac toe den 
engel. Och mij lieve here ic bidde di oftu ray seg- 
genjwilste wat quade dese zielen ghedaen heb¬ 
ben. om dat sij gheordelt sijn tot dusdanen pijnen 

20 Die engel antworden. Dese sijn manslachtichgen 

io Lat.: donec ad modam cremii in sartagine concremati 

omnino liquescereot Nnam cremii blijkbaar voor een meer¬ 

voud. De Wdb. geven gwl. voor de bet. van cremium t 

klein brandhout, rijshout. Zie de andere hss. Vranckx in zijn 

Troost der Zielen (Gent 1601) schrijft : ... gelijc Boter, 

Smout oft Loot in een Panne. 

2 BI mit: mittar 4 yseren ontbr. 5 cubite. 
6 Ende stanc /o als een brade. die in eenre panne 
gebraeden is. ende al gesmolten weren 15 dat: dit 
16doe wart — seer ontbr. 17 ic biddi dattu 18 hebben 
gedaen tg dusdanen : deser 20 sijn ontbr. — mans- 
lachtich vader ende moeder, ende brueder. Lat.: ho- 
micide, patricide, fratricide. 

vanden engel Tachters quamen si teynre eysliker 
valleyen ende eyne donckere [,] dien ghedect 
was metter donckemysse der doet Sy was herde 
diep ende vol van bomenden colen [,] overdect 
mit eynen gloyenden decsele Ende daer was so 5 
grote stanck dat al wat die seel tot dan ghedoeght 
hadde hoer jeghen dat wesen niet en dochte | 
Keytyvegher zelen eyn grote ghetal ghinc op ende 
neder in die grote vlamme ende op dat decsel 
lagense ende borden tot datsi als eyn haerst in die 10 

panne braet altemale waren gesmolten Ende dat 
noch swaro cs^,J doer dat gloyende decsel woer— 
den sy gesijt als men was doer eynen doeck syet 
Ende alsi dan vielen in die bomende colen | woer¬ 
den si weder vemuwet te desen selven tormenten t$ 

Alse dit die ververde seel sach sei deze totten in- 
gel [:] Acharme heer mijn[,] ic bid u dat ghi my 
seght wat dese selen quaets hebben ghedaen dat 
mense totte desen tormenten wijsde Dingel spracQl 

2 valleyen : verbeterd uit valeyen; de I in margine 
bggeschreven met aanwijzing. 

5 Na decsele is wat weggevallen. Vgl. de andere hss. 

6 tot dao ghedoeght: hs. ghedoeght tot dan met het 

gewone teeken tol aanduiding der te veranderen woord¬ 
orde. 

S zelen : boven den regel bggeschreven met aanwijzing. 

8-g ghinc op... vlarame : niet in Lat. 

10 haerst: rugstuk, ribstuk; zie De Navorscher 58/S47. 

12 decsel: tn margine bijgeschreven met aanwijzing. 

= gezift, Lat.: ita colabantur; Kil.: sygtien —■ 
colare. 

/7 heer mij o : aldus voluit. 
■ ■ ■ — —w - — - — 

A 6 groeten — siele ged. hadde toete dan en docht 
haer alniet wesen jegen dat maer keit. 8 ende gingen 
io herst — die : een ir ende noch swaerder eest 
want dordat /j also — sijt na was 75 vemuwet : 
hermaect 16 ende als dit die seer verveerde 17 scher¬ 
men — biddu ocht gi wilt dat 

bi 246 a 

droopen door tdecsele also men loot pleghel te smeltene [.] Z>uer een ysere vielen si in de berrende 
colen ende daer worden si weder vernieut ende gans ende moesten weder in desen toorment Doe 
de siele dit sach wert so huter maten seere vervaert Ende seide toten Inghcle [:] Ay mi heere Ic 
bidde hu dat ghi se?t of ghi wilt waer dese sielen dit verdient hebben desen zwaren torment f 1 

5 -Stappans verandwoorde dinghele ende seide tote den ruddere [:] Dll sijn manslach U teghe [.] dits 

/ loot : Zie Nota op N. 

5 verandwoorde : hs. ver andwoorde. 
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vader ind broder slechtich Dit is de eirste pyne 
dergener de alsusdaynge dynge doen ind de zo 
alsusdayngen ir volbort geven [,] de werden zo 

bi. 44b deser pynen |] geordelt Do sprach de sele [:] 5al ich 
5 dese pyne ouch liden Der engel antworde [:] Dm 

hais si verdeynt roer nu en saltu ir neit liden Want 
alle en bistu neit slechtich vader noch broder noch- 
tant bistu raanslechtich Mer men en salt dir nu neit 
gelden Mer as du weder zo dy[w]e licham coemes 

w so hoede dich datu dese pyne ofl merre neit en 
verdeynst Ind hei sacht ir [:] Gayn wir vort [J 
wist [,] wir haven vil wege zo gayn 

van der anderen pynen 
AIsus gyngen si vort end qua[m]en zo eyme berge 

15 van wonderlicher grosheit Van grosen anxsten end 
van wilder woesticheit Ind der berch gaiff eynen 

bi harden nauwen fl wech den genen de dar wandelen 
Want an de eyn side des berges oflf weges was 
tzwevel vuyr stynckende ind doncker Ind an de 

20 ander side was vervroren snee ind myt hagel 

9 * ks. dynnc — coemes : verbeterd uit coma, 

de e is boven het eerste been der m bijgeschreven, tonder 

aanwijzing. 

it Lat.Profidscmmar, grmodis enim nobis ratmt via. 

Vgl. de andere hss. 

14 qua[m]en : hs. quacu, qua staat aan het einde van 

Jen regel. 

sijn manslachtigen 0 vader end broder slechtich Dit bi. ssb 
is die erste pine der gheenre die dusdanen dingen 
doen Ind die to dusdanen dingen hoer volbort 
geven die werden tzo descr pijnen geordclt Doe 
sprack die siele End sall ic oc disse pine liden 5 
Die Engel antworde hoer [:] Dm hebstese verdient 
mer nu salster neyt liden Want all en bistu noch 
vader noch broder slachtich nochtant bijstu man- 
slachtich mer man sals dy nu neit gelden | Mer 
alstu weder to dijnen lichame komest soe huede 10 

dy dattu dese pijne off meerre neyt verdiens Ind 
hie segede er [:] Goe wy vort want wy hebben vele 
weghes noch te gaene | 

Van der anderen pijne 
Dus treden sij vort ende quamen tot enen berghe 
van wonderliker groitheyden van groten anxt end 
van wilder wuestheit | End die berch gattenen har¬ 
den nauwen wech die ghenen die daer wanderden[,] 
want an die ene sijde des weges was zwevel vuer 
stijnckende end doncker Ind an dey ander sijde 20 

ij Vgl. K en N. 

B / brueder slachtigen 2 dusdanigen dingen toe¬ 
nen ende doen 3 dusdanighen — volbert doen ende 
dan nae desen pijnen die du noch sien salste Doe (Zie 
N) s ende ontbr. — dese p. 6 hevest 7 nu cn salstu 
se — liden want all cn bistu noch ontbr. «y vader 
ende moeder ende broeder manslachtich 9 en sals 
ii niet en verdienste 12 gae 14 Die ander pijne 
iS Aldus trecten sy voert 16 groetheit 17 wyldcr 
woester ende die b. 19 vuer van swevels 

G 
haer eerste torment ende der gheenre diere raet of daet toe gheven ende naer dit torment werden 
si ten meerderen tormente gheleet [.] T[Y)nd[V]lus goede vrient [,] dits een cleen dinc[,j dit en es 
raaer spel van dat ghi noch sult sien De siele sprac[:] «Salie dit moeten ghedooghen Dinghel sprac [:] 
Ghi hebbet verdient maer ghi en sulles niet ghedooghen [.] Al bestu niet vader slachtich no moeder 

S slachtich no broeder slachtich nochtan beste manslachtich maer het en sal up desen tijt niet vergolden 

2 T[ö]nd[o]lus : hs. Tondalu*. — en : boven den regel bij geschreven tonder aanwijzingsteeken. 
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vader ende bruderslachtich Dit is die irste pijne 
der gheenre die dusdane dinghen doen. Ende tol 
dusdanen dinghen hoeren volbort doen Ende dan 
dese pijne na die du noch sien salste Doe sprac 

5 die ziele [:] Ende sal ic desc pijnen oec lijden Die 
engel antworde. Du hebste sij niet verdient [.] daer 
om en salstu er niet lijden. Want al en bistu noch 
vader noch moeder noch bruederslachtich. {noch- 
Zant bistu manslachlich.] Mer men en sals di niet 
ghelden. Mcr||als du weder lot dijnen lichaem 
comest soe hoede di dattu dese pijne of mecrre 
niet en verdienes Ende hi sechde hoer [:] (?acn wij 
voert. Want wij hebben noch voel weges te gaen. 

% 

Vonder ander pijnen 

*5 Dus traden sij voert ende quainen tot enen berge 
van wonderliker groetheit. van groten anxte. Ende 
van wilder wuestheit Ende die berch gaff enen 
herden nauwen wech den ghenen die daer wander¬ 
den want an die een sijde des weges was swevel 

20 vuer stinckende ende doncker Ende an die ander 

3-4 Manke vertaling van Lat.: I»ta est, inquif, prima 

talium pena perpetrantiuin et perpetrantiboi consententium 

et post istam ad majores, quas videbis, ducnntur pena*. 

Vgl. B% H. 

6 Lat. : mereris quidem, ted modo dod patieris. Zie K. 

Q [nochtant bistu manslachtich] : vergeten. Lat% : es 

tarnen homicida. Zie K. 

BI 2 goenre dese dijngen 3 dusdaennygen 5 ende 
on tbr. Lat.: Et ego. 6 antworde oer Du en heves der 
niet verdient, du en salter niet lijden. 12 hi ontbr. 
13-14 weges hebben te gaen. Die ander pijn der verra¬ 
der is ALdus gingen se 18 nauwen : engen — wan- 
deren 19 was ontbr. 

D\X sijn die manslachtich sijn Die vader slachtich 
sijn Die moeder slacht sijn Z>ie broeder slacht sijn 
Dit is hoer eerste pijne die dit daden | ochte die 
contsent [,] wille ofT raet daertefe gaven | ende nae 
desen selense geleyt werden tot mere pijnen Die 5 
sed sprac [:]*Sal ic[...] dit moeten doeghen Z?ingcl 
seidc [:] Ghi heblse verdient mer ghi en solse niet 
doegen want al en sijdi niet vaderslacht moeder- 
slacht noch |[ bruederslacht [,] ghi sijt nochtan 
manslacht Mer dat en salinen u nu niet loenen[.J 10 

Focrtaen[...J huet u als ghi luwen lichame cornet 
dat ghi ghcyne meere pijne en verdient ende dan 
seide hi [:J Gae wy | wy hebben eynen groten 
wech te gaen 

vanden berghe van wonderliker groter '5 

eyslicheit .ijde. 
Doe si voert ghingen | quamen si teynen berghe 
van wonderliker groetheit I van groter eyslicheit | 
ende van eynre woester vasticheit Dese berch 
hadde eynen enxteliken wech | want aen eyne 20 

sijde vanden berghe waest stinckende solfer [,] 
vuycr ende doncker. Ende aen dander sijde 

6 [...] : eene punt. 

10 Mer : aldus voluit. 

11 voertaen [.,.] buct : tusschen deze woorden al ges¬ 

puugeer d en schuin rood doorgehaald. 

13 gae wy | : streepje rood op zwart. 

IS De titel komt in geen enkel Lat. hs. voor. 

A i sijnse die 2 slacht: slachtich — ende die br. 
slachtich 3 daden : doen ende oec diet konsenteren 
wille ocht 6 ende salie 7 hebbes — seles 8 doe¬ 
ghen : liden — vader nocht moeder nocht broeder 
slachtich gi 10 manslachtich n maer voerdane 
hout u 13 h. noch enen is Titel onbr. 17 ende doen 
— ghingen : quamen so 18 2van : ende 19 ende 
desen 20 want in deen sie vanden 22 donekerheit 
ende in — sijde : sie 

G 
sijn Maer voerdan wachtu alstu te dinen lichame comt dat ghi desc pine niet en verdient Ende hi 
seide [:] Gaen wi voorwaert want wi hebben noch vele weechs te gane[.] 
/fis si een stic tijts hadden ghegaen quamen si te eenen berghe die alle groot was ende seere eysehc 
ende alle woeste[t] ende up desen berch lach eenen sonderlinghen nouwen wech want in deen sijde van 

5 desen berghe waest zeere deemstrelic | ende seere stinkende van sulfere ende van viere Ende dit was 

1 roerdao : hs. voer dan; iJ. r. 2 : voer waert 
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stevnen iselichen Wanl desc berch was an beiden 
[sitieti] vol duvelen de bereit waren de selen zo 
pynnegen So dat da geyn ocvergaen en was den 
genen de overgayn woilden Ind dese duvele had- 

5 den gloyende iseren hacke ind vorcken myt dryn 
tacken altzo scarpc [,] da si de selen myt dorch 
stachen de over gayn woilden Ind trecken sy zo 
der pynen wart Ind alse dese onseligen gepyniget 
waren ind gewentzelt in den swevel vuyr So dorch 

10 stachen si si myt den vorcken ind worpen si in de 
t>i 45* side dar der snee lach Ind |j weder van dem snee 

ind hagel in dat swevel vuir van grosser vlammen 
Do de sele dit sach ontfort si sich seeir ind sprach 
zo dem en£el de vur ir geynck Ich beden dich 

15 here[,] want ich hei seyn verretinysse zo myner 
verdomenisse We sal ich desen wcch mogen ont- 
gayn Hei antworde[:] En wil dich neit ontzeyn 
roer volge mir off ganck vur End du gynck der 
engel [...] vur ind de sele volgede eme als si zo 

20 voren dede 

1-2 berch was an beiden vol : eerst vergeten, Jaarna 

bovenaan Je pagina bijgeschreven, met roode aanw. 

2 [siJen] : niet in het hs, 

12 in : aan het tweede been der n is nog een staartje, 

dat den vorm van een punt heeft, toodat het woord veel 

gelijkt op im — vnir: verbeterd uit mer; mer is rood door• 

gehaald en vuir is bovenaan de bis, bijgeschreven met roo• 

den inkt en een roode aanw. 

14 beden : verbeterd uit bedden; de eerste d is boven- 

aan met twee puntjes geëxpungeerd. 

18 volge : na de e komt er nog een beentje van een n 

of m. — mir J de i Ijkt veel op een e. 

zp engel [...] vur : tusschen engel en vur het woordje 

vuir fout voor vur, swart doorgehaald. 

was vervroren snee Ind myt hagelstenen yselic | 
Want dese berch was an beyden sijden voll duve¬ 
len [| die bereit waren die sielen to pijnghen soe 
datter geen overgaen en was den ghenen die over- 
gaen wolden Ind dese duvelen hadde[zi] gluyen- 
de yseren haken ind vorcken mit trien tacken alto 
scharp[,] dat sij die sielen mede dorstaken die 
overgan wolden ind trecken sie ter pijnen wert Ind 
als disse unsellige gepinichet weren end gewentelt 
indat swevel vuer soe doirstecken sij se mit den 
voireken end worpen sij in die sijde daer dey snee 
lach Ind dan weder van den snee ind hagel int 
zwevel fuer van groter vlammen | Doe die ziele 
dit sach soe ontfruchte sij hoer ind sprac to den 
Engele die vor eir genek [:] Ich bidde dy here [,] 
want ich hier sij verradenisse tot mijnre verderff- 
nissen [,] hoe sall ic desen wech mogen entgaen | 
Hij antworde [:] En wile die nyet ontsien mer 
volge myr off ganck vorre Ind doe genek die 
Engell vur end die zele volgede hem als si to vor- 

ren dede {[ 

6 haken : het onderste gedeelte der k is tot een inkt¬ 
vlek ineengevloeid; de kop, schreef hel opnieuw boven de 
e met een klein streepje als aanwijzing. 

IS de E van Engele niet gerubriceerd. 

B / ende hagel steen eyselic 3 toe pinighen 
6 drien t. 7 dair sy die s. 10 mytten voer ghese- 
gheden vorcken is here omdat ic h. 16 hier zie 
bereit v. 17 gaen 18 antworden ende seide zp vol- 
ghe my 

O 
seere afgriselic omme sien An dander sijde vaoden berghe was ver[zw]sen snee ende haghel ende 

t>t.246b wint die eynselic was Desen berch was an beede siden vul van || quaden gheesten die altoos waeren 
bereet de sielen te tormentene datter ne gheen en conste gheliden [.] Dq quadc gheesten hadden 
alte scaerpe yserine vorken die altoos gloyende waren at of si hadden ghecommen huter smesse ende 

5 si recten de sielen der mede ende doorstakense die liden wilden ende trockense in desen torment [.] 
/lis dese duvelen langhc dese keytivighe sielen hadden ghewintelt haer ende daer in deen side van 

z vfr[rro]sen : hs. ver vorsen. 

5 doorstakense die liden wilden : Lat. : quibus jugulabant animas transire volentes et trabebant ad penas. De tekst 
van Vincentius heeft hier nolentes wat doet veronderstellen, dat onze cop. mogelijk nog een anderen tekst kende. 

6 ghewintelt: hs. ghe wintelt. 
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side [zuas vervroren snee ende'] hagel steen eiselick 
Want dese berch was an beiden siden vol duvele. 

èj.iJ9c die be |] reit waren die zielen te pinigen Soe datter 
gheen overgaen en was. den ghenen die daer over 

5 ghaen wilden Ende dese duvelen hadden gloiende 
yseren haken ende vorken mit drien tacken alte 
scarp. daer sij die sielen mede doer staken, die 
overgaen wolden ende treckten sy ten pynen wart 
Ende als dese onseligen ghepint waeren. ende ghe- 

io wentelt in dat swevel vuer. Soe doerstaken sij se 
mitten vorken ende worpen se in die sijde. daer 
die snee lach Ende dan weder van den snee ende 
hagel in dat swevel vuer ende groter vlammen Doe 
die ziele dit sach. soe ontfruchte sij hoer ende sprac 

èi. 139*15 toe den engel die voer ghinc J Ic bid di here. Want 
ic hier sie verradenisse tot mijnre verderffenissen 
Hoe sal ic desen wech moegen angaen Hi ant- 
woerde. En wilt niet ontsien mer volge mij of ganc 
voer Ende doe ghinc die engel voer ende die ziele 

20 volgede hem als sij te voeren dede 

/ Lat: : mx glarialis et cum grandine ventus honibilis. 

Zie K. 

7 doer slaken : doer aan het einde van den re$el. 

BI / was hagel stene ende eyselic. 4 overgaen : • 
gaen ontbr. — over ontbr. 9 gepynnicht — waeren 
ontbr. ti in : an 16 verderffenis 18 en onsiet di niet. 

H 

waest ysechtich snee Ende het weyde ende hagelde 
eyslic Dese berch was al overal vol van hangdie¬ 
ven | die ghereit waren die selen te pijnen | so 
datter gheyn wech en w'as yemant seker te lijden 
Diese voerseide quaedien | hadden yseren gaffelen 5 
al gloyende ende scharpe crouwelen all ghereyt 
mit dryen [/]anden [,] daer si mede hurten ende 
trocken [/]cn pijnen voerseit die overlijdende selen 
Alse dese caytiveghe selen langhe ghepijnt waren 
int bomende solfer ende mitten gaffelen ende crou- jo 
welen ghehurt ende ghetrocken werpmense over in 
den voerseiden snee Ende dan wieder van in mid¬ 
den dat calde w’aerpmense vandersijden in dat 
voerseide vuyer Die seel die dit [...] sach ontsach 
hoer uutermaten ende seide totten ingei die voer 75 
ghinc | Here[,] ic die nu sien dese pijnen ghereyt te 
mijnen behoef | hoe salich doeren aen vaen desen 
wech | Hi antwoerde | En ont-||siet u niet mer 
volgt mi | of gaet voer j ende si liet den engel voer- 
gaen ende volgede hem alste voeren 20 

2 hangdieven : Lat.: tortores. Zie Verdam s. v. hanedief. 

3 waren ; bijgeschreven in margine na ghereit. 

4 seker : bij^erchreven% in margine met aarrw. 

5 quadte: Lat. tortor es, cf. bh. 20b. quadien: Lat. malt. 

7 [/]anden : hi. canden. Lat. : ... et acutissimos triden- 

tes preparatos. 

8 [f]eo : hs. dco. 

14 dit [...] lach ! tusschen deze woorden staat sal rood 

op zwart gefxpungeerd en rood doorgehaald. 

18 Het streepje na antwoerde is rood op zwart. — 

om- ; aan het begin van dit woord is een f of een lange s 

ui(gekrast% waarschijnlijk de f van het volgende «iet. 

A / waeide ende het h. 2 ende dese 3 waren om 
die 4 geenen — om iemant te lidene ende seker dese 
6 krauwels, ib. 10 7 hurten : ructen 8 den : te dien 
voerseiden pinen weert die 9 ende als die — waren 
ontbr. 10 b. stinekende s. — met // gehort 13 calde : 
kou we — v. d. s. t in dander sie in 1$ seere ende 
/7 acn gaen 18 Hi: dingel 20 hem na 

G 
desen berghe int sulfer ende int vier dat vreselic was ende stanc [,] soo doorstakensise metten instru¬ 
menten vorseit[,] so worpensise an dander side vanden berghe inden couden snee[,] inden haghel ende 
inden couden wint die afgriselic was ende groot [,] ende van inden snee w’oorpen sise de sielen inde 
vlamme vanden viere ende inden stanc Als dit tondelus siele ansach wert hi vervaert | ende seide 

5 toten inghele Ay heere den vaer heeft mi doorgaen Ay lacen [,] hoe sal ic ontgaen desen tormenten 
die ic hier sie bereet langhe te miner bedroeffenesst n Dinghc anclwoorde [:] 7bndeluse[,] en ontsiet 

4 toodelut: het eerste teen der u staat op een e. 
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Van der dirder pynen der h o verdien 
ind verteder ind de des geliches bedri- 
ven 
Merd[<?] si van anxsten myt geraach gyngen so 

5 quamcn si zo eyme harden deiffen dalle 3eir styn- 
/*/. 461 rende ind donckel ind de sele en mochte || dar 

afif neit geseynne Mer si hoirte eyn gelout van 
cvner reviren van swcvclc Ind dat roiffen van den 
selen de da gepynniget worden ind eyn stynckende 

10 1 och van dera swevel [...] gynek opwart[,] de boven 
aUe pyne was de si vur geseyn hadden Ind eyne 
alzo lange taiffele gynek van dem eynen berge up 
bis zo dem anderen berge als eyn brugge over den 
dall De dusent schrede lanek was ind eyns vois 

/5 breit ind over dese brugge en mochte neman gayn 
dan de vercoren was End si sach vil selen van descr 

*/. bruggen vallen II ynd nemant dar over gayn onge- 
quetzeit behalven eynen preister Ind dese was eyn 
pilgerum end droch eyne paleme in syner hant Ind 

20 vur alle den anderen geinek hei dar over onvertza- 
eet Do dese sele sach desen nauwen wech ind si 
bekante dat da onden was de ewege verdomenisse 

4 ti[o] : hs. du. — anxsten : z'erbeterd uit axsten, de o 

r< boven de lijn tusschen de % en de x bij geschreven, ton¬ 

der aanw. 

5 styncende : verbeterd uit stynende; de c is boven de 

c bijgeschreven, tonder aanw. 

9 selen : verbeterd uit alen, de e is in margïne links 

voor alen bij geschreven met roode aanw. 

10 awevel : hs. awevel ind. 

t$ brugge : het streepje der b komt wat onder de lijn 

vit% zoadat te op een p geijkt. 

19 Na hant ontbreekt wat. Zie de andere hss. Lat. : 

pmtans pal mam et ind n tos scUvüito. 

Van der dirden pijnen der hoverdiger 
ind der [...] vorreder 

Mer doe sij van anxten mit gemaken gijngen Soe 
quemen sij tot enen 0 harden deipen dall sere stin- kt. 

ckende end doneker Ind dye siele en mochte daer 5 
aff niet siene [,] mer sie horde een gclut van eenen 
Rivere van zwevele end dat roepen van den sielen 
die daer onder gepinicht w’orden [.]end een stineken* 
de roec van den zwevel gienek upwerts die boven 
all pynen was die sij vur gesiene hadde Ind [...] een 10 

allten langen taffele gienek van den enen berghe up 
den anderen berch | als een brugge over dat dal | 
Die dusent schreede lanek was end eens voets breit 
end over dese brugge en mochte niemant gaene 
dan die vercoren was Ind sij sach vele sielen van tg 

deser bruagen vallen Ind niemant daer over gain 
onghesericheit behalven enen priester Ind dese 
was eyn pclgerem [ind hadde ene slavine an] ind 
droich ene palme in sijnre hant Ind vur alle die 
anderen gienek hy daer over [on] versacht | Doe 20 

dese siele sach den nauwen wech Ind sij bekande 
dat daer onder was die ewige vordoemnische Soe 

2 ind der [...] vorreder : na der het woord vorreden, 

waarvan de n uit r verbeterd is, rood op zwart door ge¬ 
haald. 

5 dye t de y verbeterd uit e. 

to Ind [...] : n\ Ind de letters *11, begin van het vol- 

gende allten, rood op zwart door gehaald. 

17 onghesericheit: cf. K. 

20 [on] versacht: hs. versacht. 

B / derder 2 verraders 4 diepen 6 hoerden een 
gheluyt 7 rivier n alte langen tafel lach — tot op 
den a. 17 onghesericheit ontbr. — sonder enen p. — 
ende die priester was een pelgrym ende hadde een 
alve aen ende droech een palme 20 g• h. over onver- 
saghet 2/ desen nauwen w. 22 verdomenisse 

O 
hu niet [,] volghet mi [.] Z>inghc1 ghinc voren ende de siele ghinc naer hem met grooten vare 

Doe si aldus een Stic tijts ghegaen hadden Q So quamen si te eender dieper valeyen ende seere stijn- 
rkende ende donekere So tondelus dese siele [,] hi en conste no hi en mochte dese diepte niet ghesien 
inaer si hoorden den luut huut eere vloet van sulfere ende van brande ende groot gheruchte ende caer- 

5 men van zielen die daer onder laghen Eene groote menichte in pinen ende in tormenten so vander 
corrupcien ende van dien vulen stanke die up waert slouch als een roec [, J die was huter maten 

3 Na siele eene punt rood op zwart. 

6 Versta : een rook die uit de vallei opsloeg, uitermate groot was en boven de pijnen ging enz. 
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Vander der der pijnen der hoveerdiger 
ende der verrader 
MEr doe sij van anxten mit ghemake ghijngen. soe 
quamen sij tot een herden diepen dael. seer stinc- 

5 kende ende doncker. Ende die ziel en mocht daer 
aff niet sien. Mer sij hoerden een geluut van eenre 
riviere van swevel [ende dat roepen van den tielen 
die daer ghepint worden ende een stinckende roec 

ml s4oa van den swevel] die ginc opwarts. Die [| boven 
10 allen pinen was die sij voer ghesien hadden Ende 

een alte langen tafel ghinc van den enen tot op 
den anderen barch als een brugghe. over dat dale 
die dusent screden lanck was ende een voets breet 
Ende over dese brugge en mocht nyment gaen dan 

r5 die vercoren was Ende sij sach voel zielen van 
deser bruggen vallen, ende nyement daer over 
gaen ongheseericht behalven enen priester En 
dese was een pelgrem. ende had een slavine an. 
ende droech een palrae in sine hant Ende voer 

20 alle die ander ghinc hi daer over onversaget Doe 
e*i. rjoS dese ziele sach desen 1 nauwen wech. ende sij be- 

kande dat daer onder was die ewighe verdoeme- 

/ Lat.: de Talie et pen* snperboram. Het Lat. hs. te 

Grat : De humiliatiooe tuperborum et insidiatoram, en 
een hs. ie München ; De pent soperbonim et intidiatoram. 

Zie K. 
a 

3 MEr : Onder de E een andere onleesbare letter 

swart doorgehaald'. 

5 Lat.; ca jas profandita tem ipsa quidera anima videre 
non poterat Alle teksten hebben deselfde foutieve ver tal. 

7 [ende ... swevel] : Zie de andere teksten. 

16 Zie K. N naar Lat. : et indntns tclavinio. 

BI / Die derde pijn der hoeverdiger 3 anxt — 
soe : Doe 4 herden ontbr. 9 die ginc: die onibr. 
10 had // tot onibr. 16 vallen van deser bruggen 
18 pilgerum — slavine ontbr. 19 palmen 20 onver- 
veert 21 die ziele — nauwen : smaelen 

Van eynen dael daer eyne brug over 
ginc 'M. schreden lanc .iijdc. 
Alse si ghevolgt had eyn stuck tijts mit anxte | 
quamense teynre valleyen herde diep | alte stin¬ 
ckende ende doncker[,J so dat die sele den gront 5 
niet en const ghesien mer si hoerde den luyt van¬ 
der solferechtiger vloet ende dulinghe daer onder 
vanden ghepijnden selen[.] Oen roec vanden solfer 
ende vanden bomende colen sloech op so stin¬ 
ckende | dat diestanc ghinc boven allen die pijnen w 
die si te voren had ghesien Over dit dael alse eyne 
brugghe lach eyne tafel | vanden eynen berghe 
totten anderen. M. screden lanc | ende mer eynre 
schreeden breyt | Hijr en mochte nyeman overlij¬ 
den sonder die uutvercoren Sy sacher mennyghen 15 

afvallen ende nyemen overgaen onghequetst | dan 
eynen pape | Oie pape was eyn pylgrijrn | ende 
droech eyn rijsken palboems in sine hant | ende 
hadde eyne slavyne aen ende ghinc voer al dander 
over Alse dese seel sach desen enghen wech ende 21» 

6 en : verbeterd tu/eale; het verkertingsteeken voor 

de is swart en rood door gehaald. 

8 gheptjoden : staat aan het begin van den regel; op 

het einde van den vorigen regel staat nog eens ghe- smart 

geëxpungeerdf maar niet doorgehaald. 

12 berghe: hs. berghen; de slot• n is echter smart geëx¬ 

pungeerd. 

A / Titel ontbr. 3 Ende als 7 huylinge — onder 
ende groete domelinge vanden 10 alle 13 ende die 
enen voet was breet ende hier 15 sach 16 ontgaen 
18 palmboem rijsken 20 ende als — desen enghen : 
den ingei (fout voor ingen ?) wech 

O 

groot [,] huut deser valeyen [,] die boven der pinen ghinc | die de siele voren ghesien hadde Ende 
in dese valeye lach een tafele als een brugghe die vanden eenen berghe ghinc tote up den anderen 
berch [,] welke tafele .x. screden lanc was ende eenen voet breet [.] Over dese brugghe so ne moclrte 
niement gaen hine was vercoren van gode[.] Tondalus sach van deser brugghen vallen vele sielen 
ende hine sachere niemende over gaen sonder eenen pape ende ghinc als een peelgrijn Ende hi was 
ghedeet met witten cleederen ende hi ghinc voor dandere sielen alleene[f J onghescaet ende onghescentf,J 
vromelic ende onvervaert Doe tondalus sach den nouwen wech ende daer ondere de eewighe doot 

3 .x. : de punten rood. 
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Do sprach si zo dem engel Ach mych here [,] we 
sal mych onselige verloesen van dem wege des 
dodes Ind der engel sach si an myt eyme bliden 
angesicht ind sprach [:] En ontsich dich neit want 
van deser pynen saltu werden verloist Mer na 
deser saltu eyn ander liden Ind hei gynck vur ind 
heilt si ind leit si over de brugge ongequatzet Ind 
na dem dat si I ew'enech weges gegangen haden als 
off si sicher geweist hedden So sprach si zo dem 
engelc Ich beden dich here of it dir genoeget so 
sage myr wilcheyn selen synt dese pynen de wir 
nu gesien haven Der engele antwerde ir ind sach- 
te [:} Dese vreisliche dieffe dall is eyh stat der 
hoverdeger ind der styn[oè] ende berch van swe- 
vele is der verreder pyne ind Hei sacht zo ir [:] 
£?ayn wir vort dat w ir comen zo den anderen pynen 
de ontz [...] ellichen merre syn dan de wir vur bi 
gegangen synt 

van der veirder groseer pynen 
Ende der engele gynck vur eynen langen aromen 
wech [...] der seir pynlichen was ynd do si Osei 1 

7 heilt ; vei beterd uit eill; de h is in margine links 

van eill bijgeschrtven. met een zwarte punt als aanw. 

14 styr[rijende : hs. ityo ende, ttyn aan het einde van 

den regel; de cop. wou waarschijnlijk de ck aan het begin 

van den regel schrijven, maar vergat het. 

/7 ontz[.,.]ellicheü : na ontz zijn twee letters doorge¬ 

haald, die tot eene intvlek zijn ineengeloopen% en waarvan 

alUén de tweede. eene i, herkenbaar is. 

21 wech der : na wech aan het einde van den 

regel eene d, rood doorgehaald. 

sprach sie tot den Engel Ach my unsellige[.] wie 
sall my verloesen van den wege deser doet Ind die 
Engel 1 an sach [sy\ myt eynen |]blijden ange- 
sichte ind spiack | Ontsie dy niet | Want van deser 
pijnen salstu verlost werden | Mer nae deser salsiti 
een ander gedoegen | Ind hey ginek vur [...] ind 
hielt sij end leyddese over die brugge ongesericht 
Ind nae dat se een luttel weges gegaen hadde als 
off sij secher gewest hadde | soe sprach se blijde- 
lic toe den Engel Ic bidde here off dy genoeget 
soe sege my w'elcker sielen sin dese pijnen die wij 
nu geseyn hebben | Die Engel antworde hoer 
eend segede | Dit vreselike dyepe [dW] is een 
stede der hoverdiger Ind die stijnekende b[*]rch 
van zwevele is der verrader pijno Ind he seghede 
tot hoer Gae wy tot dat wy komen tot den anderen 
pijnen die ontellic meerre sijn dan die wy vur by 
gegaen syn 

Van der verder pinen 
End die Engel gienek vur enen langen krommen 
wech die sere pijnlich was Ind doe sij sere arbeyden 

4 Ontsie : hs. Oot ontsie ; de O van Ont is door de rit- 
bric at ie onduidelijk geworden; daarom schreef de cop. 
blijkbaar het woord opnieuw. 

6 vur ind: tusschen deze twee woorden iod geit 
{fout.voor hielt) sij, rood doorgehaald. 

J3 [dal] 1 niet in het hs. 

14 b[*]rch : hs. borch. 

B 3 aensach sy — eynen ontbr. 4 ende seyde en 
ontsie 5 pijnen ontbr. 7 onverzeert n soe ontbr. 
— segt my 12 Ende die e. 15 verraders — seide 
oer 16 wy tot: tot ontbr. — ten anderen p. /£ gegaen 
ontbr. 2i wech ende zeer pijnlic 

G 
sonder hende so sprac tondalus tote den inghele 0 Ay lacen [,] keytivighe siele [,] wie sal mi verlossen 
van deser doot ende die Inghel ansachse met eenen bliden aensichte Ende seide [:] 7bndalus en 
ontsiet hu niet want hier af sulstu sijn verlost maer hier naer salstu een ander dooghen moeten Dinghel 
ghinc vooren ende leedde tondaluse onghequetst over dese brugghe ende als si over dese brugghe 
ende desen quaden wech leden waren Doe sprac tondalus tote den Inghel Ic biddu heere dat ghi 
mi segtf,] oft mueghelic es[,] wat sielen sijnt die desen torment dooghen daer wi leden sijn ende dinghel 
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nisse Soe sprack sij totten engel Och mij onselige. 
wie sal mij verloesen vanden wege deser doot Ende 
die engel ansacli sij mit enen bliden ansichte ende 
sprac En ontsich dij niet. Want van deser saltu 

5 verloest werden. Mer na descr saltu een ander 
ghedoegen Ende hij ghinc voer ende hie[/]tse. ende 
leide sy over die brugge ongheseericht Ende doe 
hi se over ghebracht had Als of sij seker gheweest 
hadde soe sprac sij blidelic Ic bidde here of dij ge- 

io noeget. soe segt mij welker zielen sijn dese pijnen 
bl.t40C die wij nu ghesien hebben || Die engel antwoerde 

hoer ende sechde. Dit vreselike diepe dal is een 
stede der hoverdiger. Ende die stinckende berch 
van zwevel is der verrader pijne Ende hij sechde 

iS tot hoer[:] Gaen wij. tot dat wij comen ten anderen 
pijnen, die ontellick meerre sijn dan die daer wij 

voer bij \g*g<*cn\ sijn 

Vander vierder pijnen 
ENde die engel ginc voer enen langen crommen 

20 wech die seer pinlic was Ende doe sij seer arbeiden. 

6 hte[/]tse: hs. hieue Lat. : tenuit eam. 

IQ ENde : E blauwe letter. — ginc : vergeten, in mar- 

gine rechte bjgeschreven met aanw. 

BI 3 sach se an 6 ghedoegen : lijden Ende 
doe... had ontbr. Cf. K, Lat.: Et post transitum pravi 
itineris. io wat zielen — dese ontbr. is wij voert 
totten anderen pijnen i6-i$ dan die wij gesien heb¬ 
ben Vander vierder pijnen der vreken tg ENde ontbr. 

onder hoer die ewelike doet[,J seidese totten inge![:] 
Ach lase [,] onifermpt u mijns hcer[,] wie sal my 
verlosen van desen [...] weghe der doet Dingel 
aensachse mit eynen blijden aensichte ende seyde 
En ontsiet u niet [,] ghi weert hyr af | verloest Mer 5 u. 7* 
hijr nae soldy ander pijne doeghen | ende hi ginek 
voer ende hielse ende leydese over die brug onghe- 
quets | ende alsi over was sprac die blijde sele Heer[J 
ich bids u of ghi wilt so segt mi wilker zeelen tor¬ 
menten sijn dit Dingel seide te hoer Dese eyslike ro 

valleye is der hoverdigher stat Ende die solferberch 
es der transeneres pijne Doe seide hi voert [:] Ghae 
wy tot dat wi tanderen dinghen comen die diesen 
ongelijc sijn 

Vander eyseliker onghehuere beesten is 

Dingel ginek voer ende sy ghinghen eynen pijnli- 
ken langhen wech Alse aldus zeer ghepijnt.hadden 

au: boven den regel bij geschreven met aanw. 

3 [...] weghe t voor dit woord staat een onduidelijke 

letter, eenigstins gelijkend op een slot- 8, die loodrecht 
rood doorgehaald is. 

tl transener = roover. Kil. transeoeren : extorquere pe¬ 
cunia! coDcussione. 

13 die x in mar gine links bijgeschreven met aanw. 

A. / seidese: spraese 2 lacen 6 doeghen : moten 
liden 7 die : dese — onghequets 2 ongescaet p oft 
// die stinckende s. 12 transeneerders 12 v. G. w. 
ontbr. 13 dinghen : steden — comen na wi 15 Titel 
ontbr. 

G 
seide haere Die afgriselike valeye es der hooveerdigher stad die hem bereet es Ende den stinekenden 
berch es der verraders pine Gaen wi sprac dinghel tote wi commen ten anderen tormenten die onver - 
tallic meerdere sijn [,] noch en eyst maer een spel 

Dinghel ghinc voren ende si ghinghen eenen langhen zwaren wech die herde zwaer was [.] Z>oe 

2 vei radert: hs. ver raden. — ten : de ilot- n verbeterd uit e : het eerste been der n is door de e geschreven. 

4 doe : hs. veeleer dae 
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arbeiden end eynen donckele wech gyngen So 
sach de sele [...] neit vei re van ir cyne beiste de 
ongeloiflichen grois was ynd ontzellichen iselichen 
was Dese beiste overmytz yrre iselicher grosheit so 

5 gynek si yn lanekheil boven alle de berge de dese 
sele ee gesien hadde Irc ougen waren geiiche vuy- 
rigen bergen Ir munt was harde wyt open [,] </c[,] 
als der selen dochte [,] wal hadde mogen bevangen 
tzeyn dusent gewapender manne Ind si hadde yn 

so irre muien tzwene giganten de in der muilen ston¬ 
den verkiert ind hatdc ongehuerlich [.] Der eyne 
van desen hadde dat houyflt op wartz an de over¬ 
ste tzende der beesten [ind de voesse op de ne- 
derste tzende] ind der ander stont weder syns ais 

ti. 48a /5 myt dem | houyfde op de nederste tzende End myt 
den voessen up wartz ind alsus waren si tzwa clum- 
men in yrem monde Ind deilden yren mont in 
gelichenisse van dryn portzen Ind uis deser beesten 
quam eyne onlescheliche vlamme de sych zo die- 

jo len plach in dry deylen dorch de dry portzen Ind 

1 sele [...] neit: na sele het woordje van mwart door 

gekaald; iele is ook bij vergissing doorgehaald — oeit : 
eerst vergeten, daarna in margine links vóór verre btjge- 

schreven, 

13 [ind de voesse op de nederste tzende] : Lat,: el pedes 
de o ra om ad inferiores. Zie B, 

jg-20 dielen : verbeterd uit delen; de i is tusschen de 

d en e boven den regel bygeschrtven, zonder aanw. Bedoel¬ 

de de cop, soms ook deilen ? 

end enen donekeren wech giengen[,J soe sach die 
siele neit verre van hoer een beeste die ongelo- 
velic groit was Ind ontelic yselic was | Dese beste | 
overmits haer yseliker groitheit[,] so gienek sij 
in [...] lanekheyden boven alle die 1 berghe die 5 bl 

dese sele ye gesiene hadde | Hore ogen waren 
gelich vueregen berghen | Hore munt was harde 
wyde open | Die als der sielen dochte wal hadde 
mogen bevangen tien dusent gewapenden manne | 
Ind sij hadde in oren mule twe gigante die in der 10 

muien stonden verkeert Ind harde onghehurlijc | 
Want die ccnne van desen hadde dat hofft opwrait 
an die bovenste landen der beisten [end die 
voete op de nederste tandt] | Ind die ander stont 
weder sijns als myt den liovede op die neder- t$ 

ste tande end mit den voeten opwfarts end aldus 
weren sy twe columen in horen munde | end deel¬ 
den horen mont in gelichenisse van drien portzen 
Ind uute deser beesten quam [een] onlesschelike 
vlamme die hoer toe deylen plach in drie dielen 20 

doer die drie porten | Ind men dwanek die ver- 

5 in : na in het woord groilheit zwart door ge¬ 

haald, 

13-14 [end die voete op die nederste tande] : ook niet 

in K, noch in N. Zie B. 
» • 

iy columen : de doorhaling van het woord pine op 

fol, 58a heeft wat op columen af gegeven. 

B 2 beesten 3 onvertclic eyselic ende dese b. 
7 herde wijde moeghen bevanghen als oir dochte 
tien d. (Na wijde is een gedeelte weggevallen) 12 van 
desen tween 13 vandcr beesten ende die voete op 
die nederste tande ende die a. 16 aen die overste 
opwerts :o een o. 

G 
si aldus ghingen ^enatic tijts [,] quamen si in eenen donkeren wech ghacnde Doe saghen si niet verre 
van danen een onvertallike groote ende algriselike beeste die onvcrsepghelic eynselic was te anscou- 
wene [.] Dese beeste was onvertallickerc mccidere dan de berghe die de siele hadde ghesien Ende 

t»,04/1.9 haer hooghen waren ghelijc [| viereghen berghen Ende haer [mond] was ondacn harde wide Dat 
5 tondelus dochte dat was te siene ofle .x. dusentich ghewapender manne hadden ghestaen [.] 7n haren 

mond twee seijante die onghescepen waeren ende si stonden weder keert met haeren hoofde [,] deen 

4 haer [mond] : hs, haer haer. 

5 .x. : de punten rood op zwart. 

6 Sa mood blijkbaar weggevallen hadde si. 
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ende enen donckeren wech ghingen. Soe sach die 
siele niet vene van hoer een beeste die ongelove- 
like groet ende ontellick eysselic was Dese beest 

bi.i4od overmits hoer I re eisseliker gToetheit. Soe ghinc sij 
5 in lancheiden boven alle die berghe die dese ziele 

ye ghesien had. Hoer ogen waren gelick vuerige 
berghen Hoer mont was herde wijde open. die als 
der zielen docht wael had mogen bevanghen tien 
dusent gewapender manne Ende sy hadde in hoe¬ 

zo ren mule twee gyganten die in den mule stonden 
verkeeit ende herde ongehuerlic. Want die een van 
desen had [dat] hoeft opwart an die bovenste tande 
der beesten [ende die voete op die nedenle lande] 
Ende die ander stont wedersijns al mytten hoefde 

bi 141**5 °P nederste tande. en mytten voeten op || warts 
Ende aldus waren twe colummen in hoeren monde. 
Ende deilden hoeren mont in ghelikenisse van drien 
poerten Ende uut deser beesten quam een onles- 
selike vlamme die hoer te deilen plach in drien 

20 deelen doer die drie poerten Ende men dwanc die 

3 bevanghen : verb. uit benamen; boven de □ een 

teek en (fl) als aanduiding der u, en de m veranderd in gh4 

BI 3 ontellick ontbr. 7 herde : alte //-/* van 
desen ontbr. 12 dat hovet op wart an overste tande 
16-17 Ende... mont ontbr. 18 quam : ginc 19 deilen 
ontbr. 

H 

in desen donckeren wech | sach die zeel voer hoer 
niet vene | eyne beeste ongeloefiic gToet | ende 
o[tf jverdraechlijc van eyslicheiden Welke beest van 
ongetemperder groetheit ginek boven alle die ber¬ 
ghe die si noyt ghesien hadde | Hoer oeghen gelijc- 5 
den vuyrighen mateliken berghen Hoer-mont was 
wijt ende open | so datter zeelen docht datter wel 
in solden gaen .ixM- gewapender minschen In des 
diers mont stonden twe giganten [,] dese stonden 
verkeert in des diers mont Deyn stoent mitten 70 
voeten aen doverste tande als mitten hoefde neder- 
waert [,] dander mitten voeten nederwaert ende 
mitten hoefde opwaert | ende stonden alse twe 
colummen in sijnen mont so datsi den mont deyl- 
den in diien poerten Uut dien || monde blakede 15 bi. sa 

eyne onblusschelike vlamme | die hoer in dryen 
deylde doer drie drye poerten Ende jeghen die 

2 groet |; streepje rood op zwart. 3 o[»]verdraechlijc : 
hs. overdraechlijc: het afkortingsstreepje boven de o is in 

de pen gebleven. Lat. : horrore intolerabilem. 

6 mateliken berghen 1 Lat.: collibus (oeul»... assimila- 

bantur). 

13 Het streepje na opwart is rood op zwart. 

16 vlamme : voor de v onderaan een horizontaal 

streepje, misschien het begin der p van het volgende poer¬ 
ten, loodrecht, rood door gehaald. — drye : bovenaan in 

margine bij geschreven met aanw. 

A 6 haerren mont 7 open : herde openbarende 
8 ix oft x® 9-10 dese... mont ontbr. 10-13 deen metten 
voeten aen donderste tanden van desen diere en met¬ 
ten hoefde opwaert ende dander metten hoefde neder¬ 
waert ende metten voeten opwaert ende stonden 
14 kalummenen — den: dien 15 blakerde 17 ende dor 

G 
hadde sijn hooft upwaert [...] in die bovenste tar.de Ende die voete nederwaert up donderste vander 
beesten tanden Maer dandere hadt wederkeert thoovet neder waert an de bovenste tande Ende aldus 
stonden si gheiijc ca lommen inder beesten mond Ende si deelden den mond in drien partien ende 00c 
quamer huut dien monde eene onverblusschelike vlamme van viere Ende si deelden hare in drien 

5 dfeelen door die poorten ende daer dwanc men de zielen in te gane door die vlamme | Ende 

ƒ [...] hs. ende dandre cederwaert, wat den zin onbegrijpelijk maakt. — nederwaert : hs. neder waert. 

2 Maer J de M niet gerubriceerd. 

3 partien : aldus opgelost. 
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men dwanck de verdoemde sclcn intgegen de vlarn- 
me zo gaen in den buch der beesten Ind eyn over 
groisz stanek quam uis dem munde der beesten 
Ind ouch eyn weynen ind hullen cynrc mennichten 

5 quam uis dem buch der beesten dorch den mont 
Ind it en was gcyn wonder om dat dar bynnen 
waren vil dusent manne ind wyve de groisse tor- 

bi. 4sb ment leden Ind vur deser bee H sten monde was 
eyne schare van quaden geisten de de selen dwon- 

io gen in zo gaen in den buch der beesten Ind ce sy 
dar in gyengen so singen sy sy myt vil pingen ind 
slcgen Do dese scle lange hadde angesien dese 
yseliche ind vervierliche dyngc So wart sy van 
anxsten ind van vreysen amcchtich Ind all wcy- 

13 nende sprach sy zo dem Engele [:] Ach mych [,' 
ach mych here myn[,] weystu dit dat ich sien inc 
war om giestu dar narre IIie antwoide ir ind sach- 
te : Wyx en mogen anders onsen wecli ncit vol¬ 
doen [,] it en sy dat wyr desen tormenten narre 

2u gaen Want dese pynne en mach nemant schuwen 

/ intgegen : verbeterd uit intggen; de e is boven den 

regel tusschen de twee g's bijgeschreven, tonder aanw. — 
vlamme : hs. de vlamë; het streepje bij vergissing boven de 

e in plaats van boven de m. 

4 mennichten : verbeterd uit menichen; de t is boven 

den regel tusschen h en e bij geschreven, tonder aanw. 

8 was : de a was slecht gemaakt; de kop. heeft er een 

betere boven gezet. 

II gyengen : verbeterd uit gyngen; de kop. heeft van 

de n een e gemaakt en boven de e het afkortingsteeken voor 

de n geplaatst. — so slogeo sy sy : het tweede sy eerst ver¬ 

geten, daarna tusschen sy en myt boven den regel bijge¬ 

schreven zonder aanw. 

ij Hie : verbeterd uit Hoe, de i boven de e bijgeschre¬ 

ven, tonder aanw. 

20 pynne : hs. py-ne; py staat aan het einde van den 

regel. 

duemde sielen tegen die vlamme te gaene in den 
buke der beesten end [*]en ontellic stanc quam 
uute den monde der beesten | Ind oec weynen ind 
hulen eenre mennichen quam uute horen buke 
docr den mont | Ind ten was geen wonder om dat 5 
dar bijnnen weren vole dusent manne ind wijflf die 
grote tormente leden | Ind vur deser besten munde 
\wns] een[...]e scha[r]e van quaden geysten die de 
zeilen dwongen te gaene in den buke der beysten 
Ind eer sij daer ingengenf,] so ] slogen sij sc mit 10 bi. ssa 
vele plagen ind slagen | Doe dese siele hadde lan- 
ghe an gesiene dese yeselike end ververlike dingen 
soe wart sij van anxten end vresen amechtich | Ind 
all wcynende sprac sij toe den En geil Ach my[,] 
Ach my here mijn | Wecstu dit dat ich sij [,] war 15 
omme gastu dar naere | He antworde hoer end 
seghede Wy en mogen [...] onsen wecli anders 
neit vol doin ten sij dat wij desen tormenten naerre 
gaen Want dese pijne mach niemant schuwen dan 
dey ut[r;]erkoren syn [,] want dese [...] beeste heet 20 

2 [e]en : hs. en. 

6 /nd wijflf: hs. Ind : de I is echter niet gerubriceerd. 

8 een[.,.]e 1 hs. eenre — scha[r]e : hs. schade. 

ij \. .] onsen ï hs. onsen onsen; hel eerste onsen is 
zwart doorgehaald. 

20 ut[ï']erkoren: hs. uterkoren — dese [...] beeste : 

tusschen deze twee woorden pyne rood op zwart doorge¬ 
haald. 

B 2 een onvcrtellic 8 was een schaer van q. g. 
10 sloeghen sy se myt voel slaghen ende pinichden se 
mit voel plaghen. 14 a. w. sprac : seghede a. w. 

ende waer omme 16 Die inghcl antworden 
'9 dese tormenten oflf pijne en m. 20 uutvercoren — 
syn ontbr. 20 heytte 

G 
onver talliken stanc quammer 00c huut diere beesten monde [,] gheroup ende ghecrijsch Ende dat 
caermcn vandien zwaren tormenten [,] dat daer groote inenichte van sielen moeten dooghen ja menich 
duust in desen buuc van deser [...] beesten, vrouwen, mans. papen, clerken. bisscoppcn. monckc. 

11.24SI' canoncke. princen. graven, coninghe. heeren. niemene || ghesondert [.] Voor descr beesten mont stont 
5 cene mcnichtc van duvelen die de sielen dwonghen daer in te ganc maer eer siere in ghinghen so 

pijnden sijse [w]ct grooten slaghen ende met menigheranden tormenten [.] Ah tonclelus dese siele 

3 descr [...] j na deser bij vergissing een roode punt. 

3 De punten na vrouwen tot moneke zijn rood op zwart, de andere zijn rood. 

6 [w]et : hs. neet. 
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verdoemde zielen [...] teghen die vlamme te gaen 
inden buck der beesten Ende een onvertellic stanc 
quam uuten monde der beesten Ende oec weenen 
ende hulen eenre menichte quam uut hoeren buckc 

5 doer den mont Ende ten was gheen wonder om 
datter bijnnen waeren voel dusent mannen ende 
wijf die grote tormenten leden Ende voer deser 
beesten [monde] was een schare van quaden gees¬ 
ten. die die zielen dwongen te gaen in den bucke 

io der beesten. Ende eer sij daer in ghingen. soe slo- 
gen si se mit voel plagen ende slagen Doe desc 
ziel lange aengesien had. dese eiselike ende ver- 
werlike dingen, soe waert sij van anxten ende van 
vresen onmechtich. ende al wenende sprac sij tot- 

15 ten engel [:] Och mij. och mij here mijn [,] weet- 
stu dit dat ic sie. ende waer om gaestu daer naerre. 
Hij antwoerde hoere ende seide. \V\) en moegen 
onsen wech anders niet voldoen, ten sij dat wij 
desen tormenten naerre gaen. Want dese pijnen 

bi. 141c20 en mach nyement schouwen dan die uutvercoren || 

ƒ zielen [...]: Na zielen het woord die, rood op zwart 

doorgeh. 

BI j quam : ginc 4 eenre menichte: van voel 
sielen — hoeren ontbr. 5 mont ontbr. 8 quaden : 
boesen 9 gaen ontbr. 13-14 ende van vresen ontbr. 
14 amechtich 15 here mijn : mijn heer 16 dit dat: 
wat — daer ontbr. 

H 

vlamme dwanek men die pijnende zielen inden 
mont te gaen Uut sijnen monde quaem eyn onge- 
ioeflijc stanek Ende oec hoerde men die weynin- 
ghe ende dulinghcmennichfuldicli ende groet | doer 
dien mont alse gheyn wonder en was[,J rtlser in 5 
waeren mennich dusentich manne ende wijve die 
in dies diers bueck die grote anxtelike pijne doech- 
den Voer welken mont oec so mennich onsuver 
gheest stoent die | die zielen dwonghen daer in te 
gaen | Mcr eer si inghingen gheysclden sijse rait to 
groten swaeren sleghen | ende mit wonden Alse 
dese ziel lange had aenghesien desen eyseliken 
ende ontsecliliken spiegel | Cramp si overeyn van 
groten anxtc ende seide totten ingei mit cynre wey- 
nender stemmen Achlase[,] wacharmen | heer en 15 

siedi niet dat ic sie[,] ware toe gaedere nare Dingel 
sprac | Anders en woerde onse wech niet volmacct 
Desen tormenten en mach nyemen ontvlien dan 

3 hoerdennen : hs. hoer demen. 

iy en : boven den regel bijgeschreven met aanw. 

A 2 te gane ende enen ongeloeffeleken stanc uut 
sinen monde quam ende oec 4 die huylinge 5 alsoer 
6 dusentich: m meinschen mannen 7 dies : des 8 so 
ontbr. 9 stoent na oec op r. 8• 11 swaeren voor 
wonden 12 langentijt aen g. h. 14 seide : sprac 
IS lacen wachghermen 16 toe : omme 

Q 
langhe ghesien hadde dit vreeselicke ende afgriselicke torment so wert so onmachtich in al haer leden . 
van grooter vreesen ende anxenen Ende seide al weenende toten inghele Ay mi heere [,] moeten 
wi aldus desen zwaren torment sien Ende waer omme so naken wij hem Doe andwoorde dinghel ende 
seide [:] W\ ne moghen andersins niet onsen wech ghedoen en si dat wi naerder gaen desen tormentc 

5 want dit torment en mach niement ontgaen sonder alleene die vercoren sijn van cristum Dese heeste 

* Ay « de A niet gerubriceerd. 
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bi. 49a dan de ussvercoren Want dese beeste [ heischet 
Atherons de de vracken ind de gyrigen verslynt 
Van dese beesten spricht de schryftuie [:] Sy sal 
eyne reviere verslynden ind en sals neit verwonde- 

5 ren Ind sy hait betruwen dat de jordaen yn yren 
mont sal vleyssen Ind de mane de [...] tuyschen 
yren tzenden in yr[...]e monde staynt dat synt 
giganten[•] In synre zydcn ind in yrren ewen en 
vant men neit also gelovygen als sy waren Ind du 

10 weis wail ir namen want sy heischen freguis ind 
coevallus De sele sachte zo eme [:] Ach mych 
bere [,] dat erbarmet mych dat du sprichs dat sy 
getrowe waren in yrren ewen War ommc dat sy onse 

bi. 49b here zo deser pynen werdich geordelt hait Der || 
15 engel antworde ir [:] ^411e dese manieren van 

pynen de du zo noch zo ^esien hays[,] alle synt sy 
groys [,] dn salt noch vil merre sien ee du weder 
keirs Ind do hey dit gesacht hadde so gienck hey 
narre vur de beeste staen Ind de sele alle dede sy 

ao it noede sy volgede eme Ind als sy zo samen vur 

2 Atherons 1 lees acherons. 

5 yren ; boven yr stont een horitonlaal zwart streepje, 
dat uitgewischt is. 

6 de tuysschen : na de het woordje si kruislings 

met de griffel door gehaald, 

7 (zenden ; de tz vormen maar eene letter% zoodot de t 
veel op eene c geijkt. — yr [...] e : hs. yrme. — staynt : ver¬ 

beterd uit stant; Je y is boven de n bjgeschreven^ zonder 

aanw. 

8 yrren : verbeterd uit yr e; de r is boven de r bij ge¬ 

schreven ^ zonder aanw. 

10 freguis : Lat. Fergusius. 

it Coevallus: Lat. Conallos. Het Lat. hs. te Tricr heeft 

Convallus. 

18 keirs : verbeterd uit kers; de i-boven de e bijge¬ 

schreven % zonder aanw. 

19 dede: verbeterd uit dót; de t boven de lijn tusschen 

de twee d's bijgeschreven. 

BB 

Acherons die die vracken ind die ghirigen verslij nt | 
Van deser beeste spricht de scripture Sie sall eene 
Rivire verslijnden Ind [xjals neit [...] verwonderen 
Ind sie hevet betruwen dat die Jordane in horen 
mont sall vleyssen Ind die man die tuschen horen 5 
tanden in horen mont stan dat sijn gigante Ind in 
horen tijden ind hoerre ewen en [...] [r/]ant men 
neit so gelovygen als sij weren | Ind du wetes wall 
hoer namen wantsij heyten Fergucius Ind Coe- 
nallus Ind die siele[...] segede tot hem Ach my to hl s8h 

here[,] dat ontbarmet my dat du segest [| dat sij ge- 
tr[//]we waren in hoerre ewen Waer omme dat sij 
onse here lo deser pijnen werdich geordelt hevet 
Die EngelI antworde hoer Alle dese manieren 
van pijnen die du tot noch gesiene heves[,] alle sijn 15 

sie groit du salste noch vele meerre siene eer du 
weder kerst Ind do hy dit gesecht hadde so gienck 
hy naerre vur die beeste stain Ind die siele all 
dede sijt noede volgede hem Ind al[i] sie toe samen 

3 Ind [«J ils neit [...] : hs. Ind als neit neit. 

5 man die : tusschen deze twee woorden een verticaal 

zwart streepje om de n en de d die in elkaar hopen, te 
scheiden. 

7 *n hs. end. — [r>]ant: hs. want. 

9 Coenallus : ad lib. Coenallus of Coevallus. 

10 siele [,..] : na dit woord eene t, begin van het vol¬ 

gende tot, zwart doorgehaald. 

it-12 getr[u]we: hs. getrwe. 

19 a [j] : hs. all. 

B 3 ende en sals niet 5 vlieten 6 dat ontbr. 
7 in oeren ewen soe en vant 9 fregucius ende cona- 
lus // verbermt 15 die du nu toe ghesien heefstc 
alsijn sy g. 16 du salst nochtant meerre zien Na zien 
is een blad uitgescheurd. 

a 
heet acherons ende so verzwelghet die ghierighe ende de quade menschen Ende van deser beesten 
spreect die scrifture [,] so sal eene vloet verzwelghen ende en verwondert hu niet want so sal hopen 
dat die jordane in haeren mont vloyen sal [.] 3/aer dese mans die tusschen haren tanden staen waren 

bi.249* gygante in haren tiden |1 Ende grootc ruesen ende in hare wet so ne was niement so gherechtich 
5 vonden Du suis 00c haeren name weten want si heeten aldus firgucius ende colvallus Doe sprac tondahis 

tote den inghele | Ay mi heere [,] dat beroert mi seere dat ghi seght dat si ghetrouwe ende gherechtich 

5 colvallus: verkeerd afschrift van coevallus? Zie K. 

6 dat ghi seght... tijt : deze woorden zijn op 2 regels rechts in margine bij geschreven met dubbele aanw. rcod 

op zwart (A — A)* 
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want dese beest heet atherons die die vrecken 
ende ghierighen verslindet [:] Fan deser beesten 
sprect die scrijftuere. Sij sal een rijviere verslijnden, 
ende en sal niet verwonderen Ende sy hevet be- 

5 trouwen dat die jordaen in hoeren mont sal vlieten 
Ende die mannen die tusschen hoeren tanden in 
hoeren monde staen. dat sijn giganten ende in 
hoeren tijden ende in hoeren ewe en vant men niet 
soe g[*] Iovigen als sij waren Ende du wetes wael hoer 

io namen, want si heite fergucius ende coevallus Ende 
[:] Och mij here[,] dat ont- 
at sij ghetrouwe waren in 

die ziel sechde tot hem 
farmt mij dattu segste d 

bi. t4td hoere ewen [:] PPaer om dat se onse here 1 weer- 
dich gheordelt heeft tot deser pinen [.] Die engel 

15 antwoerde hoer Alle dese raaniere van pijnen die 
du tot noch gesien heves. al sijn sij groet[,] d\x salste 
noch voel meere sien eer du weder keerste Ende 
doe hi dit ghesecht had ghinc hi naerre voer die 
beeste staen Ende die ziele al dede si et node si 

20 volgede hem. Ende als sij te samen voer die 

/ atherons : lees acheroos. 

5 Uit Job 40/18. 
9 g[*]lovigen : Af. glovigeo. 

die uutvercoren sijn Dese beeste het acherons ende 
verslint alle die ghierige Van deser beesten seet die 
schryftuer Si sal verslinden eyne vloet ende hoer 
en sals niet verwonderen | ende si heet gelove dat 
die Joerdane in horen mont loepen sal Die manne || g m. 8b 

die [...] tusschen hoer tande in hoeren mont dus 
verkeert staen dat sijn giganten | ende in hoeren 
tijden ende in horen gelove en vantmen nyeman 
also ghetruwe alsi waeren | Hore namen hebdi wel 
hoeren noemen | si heiten fergusius ende tavallus 10 
Doe seide die ziel [:] 7/elpe heerf,] dit wondert 
my | naedien dat ghi segt datse ghetruwe vonden 
waeren in hoeren gelove | waeromme wijse god tot 
alsulken tormenten Dingel seide Alle dese tormen- 
te die ghi ghesien hebt al sijn sy groet | eer ghi 75 
weder keert soldi voel mere sien Ende mitten ghinc 
hi naere | ende si volgede hem al dedet die ziel 
noede Ende hi ginck staen voer die beeste Daer si 

6 die [...] tusschen : tusschen dese twee woorden staat 

to rood en zwart geêxpungeerd en rood doorgehaald. 

BI 2 die ghirige 4 en sals 7 staen na tanden 
— twe giganten 9 geloevige menschen 10 fergutius 
ende conallus 14 totd. p. w. g. h. 16 tot noch ontbr. 
— sijn se seer groot 17 meere pijnen 18 dit: di — 
soe ginc 

A 1 ende dese tf-7 dus v. st.: staende also weder 
keert 8 tide — ende ontbr, 9 ende haren 10 tonal- 
lus 11 seide : sprac — wondert: behoert 13 wijsdese 
15 so groet 16 mitten : met dien 17-18 al d. d*. z. n.: 
na beeste; na noede herhaalt de kop. nog eens: nochtan 
volgese hem ende daer 

G 
waren in haren tijt [,] datse cristus heeft ghevoughet | hier in desen torment Doe sprac dinghel tote 
deser sielen [:] A\ de maniere van deser pinen die ghi ghesien hebt hoe groot dat si sijn ende hu 
dincken nochtan so salstu vele meerdere sien heer du weder keers Ende doe hi dit gheseit haddc 
so ghinc hi der beesten bet naerdere ende hi scooter voren ende tondalus volghde hem al dede hijt 

5 noode Ende doe si te gadere stonden voor die beeste voer dinghel wech ende dese keytivighe sielc 

Digitized by 
Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



K — 46 — 

4>l. joa 

der beesten stoenden so ontgienck ir dc engele Ind 
de onselige se!e bleyf alleyne Ind do sy de duvele 
sagen berovet so omme stonden sy si als verwoede 
honde Ind da si sy geslagen hadden so treckcn si 

5 sy myt in in den buche der beesten We gedaen ind 
groissen tormenten dat sy da leyt All wert dat sy 
swegeso mocht men it lichte beken [;/]en in der var- 
wen des angesichtes Ind in dcm J bekeren van yren 
seeden [,] so wilche wys mynsche dit myrcken 

to woulde Ind omme dat wyr dese worde willen cor- 
ten so en mogen wyr it neit allit schryven dat wyr 
hoirten Nochtant op dat wyr neit en scheyn[r«]dc 
materie zo verroklosen so wyllen wir van vei en 
eyn [...] wenich schryven Sy leitdc nydicheyt van 

*5 honden van boeren [van] lewen van slangen Ind 
van ontzellichen anderen [...] ongchueren beesten 
Der duvelen slegc [,] dc heitzdc van dem vuyre[,] 
de scharpheit van kolden Den stanek van sweve¬ 
le [,] donekerheit der ougen[,] usvleissynge der 

20 tranen [,] knyrssingc [...] van tzenden ind tdl ver- 

5 myt in in : het tweede in eerst vergeten, daarna boven 

den regel tusschen in en den bijgeschreven zonder aanw. 

7 beken [f»]en : hs. bekenen. 

8 angesichtes : de i is tot een intv/ei ineengevloeid. 

12 op dat : op eerst vergeten, daarna boven dat bijgc- 
schreven, tonder aanw. — scheynfrw]: hs. scheyn 

14 cyn wenich : hs. eyn e wenich. De vorm ewe- 

ncch komt voor op blz. 26/4; wij knnnett dus lezen eyn 

wenich of e wenich. Moeielijk is het uit te maken of de kop. 

eyn dan wel e vergat door te halen of te expungeeren. 

16 anderen : na anderen de letter b roodgeéxpun- 

geerd; de kop. wou blijkbaar het volgende beeste schrijven ; 

de roode punt staat op het onderste gedeelte der b. 

j8 swevele : verbeterd uit swele; vel is boven wel bijge• 
schreven, tonder aanw. 

20 knyrssingef,,.] van : na knyrssinge het woordje der 

zwart doorgehaald. 

20 ind ; eerst vergeten, daarna tusschen tzenden en 

Vil boren den regel bijgeschreven met aanw. 

BB 

vur die beeste stonden soe entgienek hoer die 
Engel 1 | ind die unsellige siele bleyfT alleyne Ind 
doe sij die duvelen saghen berovet soe ommestain- 
den sij se als verwoede honde Ind doe sij se gesla¬ 
gen hadden so trecten sij [se] mit hem in den buke 5 
der beesten [.] Hbe gedain ind grote tormenten 
dat sij daer leet all weert dat sijs swege soe mochte 
men lichte bekennen inder werven des ansichtes 
Ind int bekeren van hoeren seden [,] soe welck 
wijs mensche diet merken woulde [.] Ind dat wy 10 
ommers die worde wellen korten soe en moghen 
wijt neit al schriven dat wy hoirden H Nochtan 
op dat wy neit en schijnen die materie toe ver- 
roekelosen so willen [...] wy || van vele een luttel bI 5!>a 
schriven | Sij leyt dij nydicheit van honden van 75 
beren van lewen van slangen | Ind van ontel- 
licken anderen [...] ongehoirden beesten | Der 
duvele slaghe [,] die heytte van dem vuerre | 
dey scharpheyden van kelden | Den stanek van 
swevele[,] donekerheit der oghen[,] uutfluyenge 20 

der tranen[,] knyrssinge van tanden ind vele ver- 

3 ommesiaioden : hs. oramestain den 

it ommers : hs. ómers; de e verbeterd uit een n; 
blijkbaar wou de kop. ommers schrijven. 

il en moghen : deze twee woorden zijn door een zwart 

vertic. streepje van elkaar gescheiden. 

14 willen : na dit woord een slecht gemaakte e 

zwart doorgehaald. 

16-17 ontellicken : op lick eene roode inktvlek, die uiige• 

krast werd en waardoor de letters lick verdwenen; alléén 

het bovenste gedeelte der 1 en der k staan er nog. — ande¬ 

ren [...] na anderen, diren zwart door gehaald. 

G 
so bleef daer alleene Endc als die viande saghen dat so onvertroost was so quamen si te haere als 
wreede honde ende sloughense ende trockense met haeren claeuwen in der beesten mont Ende in 
hacren buuc Ay lieve mcnsche dat wi desen torment niet ontsien want so dooghde daer so grooten 
torment al waert dat sout ghezweghen hadde men mocht alle wel bekennen in de ghedaentc van 

kt.349b 5 Haeren acnsichte Ende int verkeeren vanden live |j Endc om dat sijt [...] corten wilden die dit wondere 
hoorden van desen ruddere so nc wildent sijt niet al bescriven want de materie soude alte lanc sijn [Y 

. J/cn sach daer criselinghe van tanden [,] roupen [,J caermen soo ontfaermelike die allendeghe zielen[/ 

4 sout : zelfde vorm bl. 2330, 233b. 

5 [...] corten : hs. wilden corten. 
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beeste [...] stonden, soe ontginck hoer die engel, 
ende die onselige ziel bleef allene. {Ende doe si die 
duvelen saghen berovet soe ommestonden si se als ver- 
woede honde] Ende doe si se gheslagen hadden. 

5 soe treckten si se mit hem in den bucke der beesten 
Hoe gedaen ende grote tormenten sij daer leit Al 

bi 142a waert dat sijs swege. soe mocht ment licht- J lic 
bekennen inder verwen des ansichts. ende int be- 
keeren van hoeren seeden. soe welc wijs mensche 

10 diet merken wolde Ende om dat wij die woerde 
willen corten soe en moegen wijt niet al scrijven 
dat wij hoerden. Nochtant op dat wij niet en schij¬ 
nen die materie te verroekeloesen. soe willen wij 
van voelen een luttel scrijven. Soe leit si die 

15 nydicheit van honden, van beren van leewen. Van 
slangen ende van ontelliken anderen ongehoerd en 
beesten Daer toe voel slage Die heitte vanden 
vuere Die scarpheiden van kolden Die stanc van 

èi. 142b zwevele Donckerheit der ogen. uutvloyinge || der 
20 tranen, krinssinge van tanden Ende voel verdriets. 

H 

beyde stoenden | ontvoer hoer dingel ende die ziel 
bleyf aileyne Alse die duvelen hoer saghen alleyne 
so bedrueft | quamense te dieser ongevelliger zie¬ 
len also verwoede honde endegheiseledense | ende 
trockense inden buuc deser beesten. Al waert dat 5 
saké dat si ghesweghen hedde | nochtan mocht- 
men wel hebben lichtelijc bekent in die verwe van 
horen aensichte ende in die vcrwandelnisse van 

horen seden | Waeryemant vroedersdijt merckde | 
hoe voel | ende wat tormente si daer ghedoecht 10 

hadde | Mer omme dat wi die reden willen corten 
en moghen wy niet schrijven al dat wy hoerden 
Nochtan omme onse materie me-1| de te behal- 
dene | wnllen wiere eyn luttel afsegghen Si ghedoe- 
ghede inden buuc der [bees/e] wreetheit der honde | 15 
der bceren [,] der leuwen | der serpenten | ende 
ontelliken onbekende andere dieren [...] scalcheit | 
der duvel slaghe | den brant des vuyers | die [...] 
kelnisse der calden Die stanc vanden solfere Die 

2 hoer saeghen : hs. saghen hoer : met het gewone 

teeken tot aanwijzing dat hoer voor saghen moet staan. 

3 Het streepje na bedrueft is rood op zwart; id. r. 6 

na hedde. 

p Waer... merckde: zie de andere teksten. 

10 daer : boven den regel bijgeschreven met aanw. 

13 Lat. : ne ipsatn materiam videamur negligere. 

ƒ7 [...] scalcheit: voor dit woord staat in het hs. scalh 

rood en zwart geëxpungeerd en rood doorgehaald. Lat. : 

ferocitatem. 
tg die kelnisse: tusschen dese twee woorden staat in 

het hs. c...llni rood en zwart geëxpungeerd en rood door- 

gehaald, de tweede letter is waarschijnlijk een misvormde 

e zoodot de kop. blijkbaar bezig was celnisse te schrijven. 

A / ende ti bleef daer alleenc ende als 3 so : also 
4 5 ende dan trockensise met hem inden 5 deser : 
van dier 7 lichtelijc bek. : na seden op r. 9 staat 
lichteleec hebben bekent • 8 verwandelinge 10 daer 
na hadde op r. 11 n die r.: na corten 15 honde ende 
17 onbekender overtalleecker — dieren : beesten dier 
(beschouwde de kop. dier als gen. van het relatief pron. 
of vergat hij te verbeteren?) 18 duvelen vele slage 
tg calden : kouwen. 

I beeste [..,] : Ha beeste het woord staen zwart door¬ 

gehaald; het streepje haalt ook de e van beeste door, blijk¬ 

baar bij vergissing. 

p welc wijs enz.: Lat. : qutsquis sapiens notare voluerit. 

BI / beeste stonden ontbr. 2-4 alleyn Ende die 
boese geesten sloegen si seer Ende als si 5 mit hem 
ontbr. 7 mach — lichtlic ontbr. 8 int: in p van 
hoere : oere // al ontbr. 12 nonchtant 18 scarpheit 
20 knersige der 

a 
so sach daer serpentenf,] draken[,] liebaerden[,] beeren[,] honden[,] slanghen. alle manieren van dieren 
also si hem daer in versciepen die vianden Doe sachmense weder in haer leelicste voorme also alle 
creatueren moeten sien heer si verscheeden van deser weerelt Ay lacen dat wi hier omme niet en 
peinsen want maria die moeder gods vervaerde haer daer of Ende so badt haeren lieven sone dat 

5 sone niet sien en moeste [,] nochtan moestsene scouwen | maer so ne sachene niet in sijn leelicste Alle 
creatueren moeten sien Eer si sterven dan so breken hem de ooghen want de lucht cs te cranc omme 
dat afgriselicke dinc te siene | Z>ie vianden scoten hute harer muien sulfere vier | ende grooten stanc | 

* 

2-7 also si... stanc : door den vertaler bijgevoegd. 

3 Ay : de A niet gerubriceerd\ ib. r. 6 Eer 

7 harer : aliits voluit. 
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tl. sot 

5 

10 

tl 5/tf 

*5 

20 

tl. 7Joa 

5 

K 

dries. Do sy dit || ind des gelyche geproyft hadde 
[iW] ondervonden [,] wat moichte dese onselige 
anders doen Dan sych selver zo wroegen van yren 
sunden Ind [...] ire wangen zo ryssen van groisser 
bedroifnisse ind myshoiffen Ind do sy bekante sych 
mysdedich ind an sach de ewige pynen zo lyden 
de sy verdient hadde Dat sy neit en wyste we sy 
uis der besten buch gecomen was [j(? gevoilde sy 
sych uis zo syn] Ind siet do sy lange k[ra]nck gelei- 
chen hadde so d[*]de sy op ire ougen ind sach den 
Engele beneven ir slaen dc vur ir gyenck Do ver- 
blyde sy sich all was sy sere gepynt ind sprach zo 
dem engele O myn enige hoffe ind vro[n]- J de de 
myr sondei myne verdienste van gode verlcynt is 
O licht mynre ougen ind staff mynre kranekheit ind 
ellendicheit War omme wouldestu mych onseligen 
laissen Wat sal ich onselige dem heren doen weder 
geven vur allit dat hey myr geven hait All en hedde 
hey myr anders neit[...] goet ged[...]oen dan dat hey 
dich myr zo gemoete gesant hait[,] wat werdiges 

ƒ sy : eerst vergeten^ daarna tusschm Do en dit onder 
den tegel bijgeschreren, met aanw. — geproyft verbeterd 
uit gfpeifi, de kop. heeft van de i een y gemaakt. — 
hadde : hs. hadde. 

j van : hs. van. Het ofkortingsteeken voor n boven de 
a staat er waarsch. bij vergissing, zoo als reg. 1 bij hadde. 

4 Ind [♦..] iien na Ind een slecht gemaakte e en eiren 
blijkbaar fout voor het volgende iren. De kop. vergat 

door te halen. 
S’9 Lat. ï Cumque misera reatum suum cognosceret 

et eternum pro suis meritis se pati supplicium per time sce- 
rei, nescia, quo ordine ex ter at, se extra best tam esse sent ie- 

bat. 
9 k[ra]nek s hs. ka mek. 

jo d[*]de ! hs. dde. 

ƒ/ gyenck : verbeterd uit gynek ; de eis boven den regel 
tusschen y en n bij geschreven, zonder aanw. 

jj Trof*] ; hs. vro: — cf. SSa • der vrenden vrede. 

19 neit [...]: boven neit staat het woordje nee. — ge- 
ó[.,.]ocn : hs. gedoë oen; de oê van gedoen is tot een inkt¬ 
vlek ineengevloeid, daarom schreef de kop. oen opnieuw. 

BB 

dreys | Doe sy dit ind der gelick geprovet hadde 
Ind ondervonden wat mochte dese onsellige anders 
doin dan hoer selven vrowen van horen sonden | 
Ind hoere wangen schoeren van groter droifiheiden 
ind myshopen | Ind dose bekande hoer misdaden 
Ind ansach die ewige pinen te lidene Die sij ver- 
deint hadde | dat sees neit en wiste | hoe se uute 
der beesten buke gekomen wras soe ge[yoe] 1de sij 
hoer uute te wesen Ind siet doe sij lange kranek 
gelegen hadde so dede sij op hoer ogen end sach 
den Engel beneven hoer stan die vur hoer gienek | 
Doe verblijde se hoer all was sij sere gepinichet 
ind sprach to den Engel e O myne enyge hope ind 
blijtschap die my sunder mijne verdienste van 
gode verleint is O licht mynre ogen ind staff mijnre 
krancheit || ind ellendicheit[f] waer omme woldestu 
my unselligen lassen | Wat sall ich onsellige den 
here weder geven vur all dat hey my gegeven hevet[. J 
Alle en hadde hy my anders nyt got gedain dan 
dat he dy my to moete gesant heefftfj wat werdiger 

8 gt [vijlde : hs. gewolde. 

14 blijtschap: men zou zeggen dat er twee p'j naast 
elkander staan, die tot een intvlek ineengevloeid zijn. 

B 8 ... voelde 10 op dede sy oir oghen 12 ghe- 
wont ende ghepijnt 14 onse verdienste rg een staff 
//-/£ onsen heren 20 my dy toe ghesent 

G 

Doe dese allendeghe keytivighe siele dus ghedane torment ghedooghen moeste | Lieve mensche wat 
moeste so doen dan haer hande slaen Ende haer selven wroughen van dat so ghedaen hadde ende 
van II droufheden Ende van wanhopen haer hande slaen in haer kinnebacken ende scuerense Als 
tondalus sine mesdaet bekende so ontsach hi hem seere dat hi verdoemt was Ende dattene cristus 
daer hadde ghestelt eewelike te blivene in desen torment Ende stappans so wert hi verlost ende 
vertroost endehi ghcvoelde hem wesende huter beesten monde maer so ne wiste niet hoe soere hute 

2 haer : aldus voluit tweemaal. 

5 eewelike : hs. ee welike. 
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Doe si dit ende deser ghelicke gheprovet had ende 
ondervonden. Wat mocht dese onselige anders 
doen. dan hoer selven wrogen van hoeren sunden 
Ende hoer wangen schoeren van groetcr droefheit 

5 ende inijshopen. Ende doe sij bekende hoer mys- 
daden. ende ansach die ewigc pine te lijden die sij 
verdient had Dat sijs niet en wijste hoe sij uutter 
beesten buck ghecomcn was soe ghevoelde sy hoer 
uut te wesen Ende sict doe sij lange kranc gelegen 

io had Soe op dede si hoer ogen ende sach den engel 
beneven hoer staen. die voer hoer ginc Doe ver- 

bi.t42c blijde sij hoer al was sy seer gepijnt || ende sprac 
totten engel. O mijne enige hope ende blijtscap. 
die mij sonder mijn verdientc van godc verleent 

iS sijt. O licht mijnre ogen. en staf mijnre krancheit 
ende ellendicheitf,] waer om woldestu mij onselighe 
laten. Wat sal ic onsalige den here weder gheven. 
voer al dat hij mij ghegeven hevet, Al en had hij 
mij ander[Y] nye guetghedaen. dan [dat] hi di mij 

20 toe ghemoete ghesant hevet. Wat weerdigher danek 

3 wrogen : Zie voor het onvaite gebruik van dit 

werkw. ook b/z. 66/a 

6 anv.ch : Lat.: pertime«c*rct. 

/p : hs. amier 

BI / der gelijc — had na ondervonden 4 scoren 
5 mysdaet 6 ontsach p siet ontbr. 10 soe dede 
si op u beneven : bi — 2** hoer ontbr. 19 anders 
— dan dat 

donekerheit in die oeghen | Die vloyinghe der 
traenenf,] alrehande trybulacie | ende die criese- 
linghe van tanden Dese ziel die hijmede van 
desen tormenten was ghepijnt en wiste wat doen 
anders dan dat si hoers selfs kinnebacken schoerde 5 
af Alse dese ceytijveghe ziel hoer mesdaet bekin- 
de | ende in dese pijne duchte ewelijc te dueren | 
ghevoeldese si en wiste hoe hoer selven uut dier 
beesten Doe si verre vander beesten lach also 
cranck | sloech si hoer oeghen op ende sach neven 10 
hoer den ghcest des liechs[.J Die verblijt was | dat 
was si | ende seide totten ingei O mijn eynigc hoep 
O solaes dat ray van gode geleent is O liecht mijnie 
oeghen | ende stoc mijnre ceytyvygher doneker¬ 
heit ende waeromme w'oldi my ongevellighe aldus 75 
laten Wat salie catijveghe goeie gheven voer allet 
dat hi my verleent heet Al en hed hi my niet meer 
ghedaen | dan hi my u ghesonden heet Hoe moch- 
lich in te vollen ghedaneken Doe antwoerde dingcl 

2 Het streef je na ttybulacie is zunrt en rood. Lat, : 
copiam tribulaüonum. 

* 

3 hijmede : ti/sschen hij en mede een zwr.rt streepje, 

blijkbaar om de 2 woorden te scheiden, 

/^ceytyvygher :de lettergreep ty,eerst vergeten, nadien 

boven den regel bij geschreven met aanw, 

15 my ; boven den regel bijgeschreven met aanw. 

19 te : boven den regel bijgescht even fnet aanw. 

A 3 vanden t. — hiermede 4 ende en 5 anders 
doen si en seoerde hoer kinneb. af ende als 7 pine 
daer om 8 so gevoelde si haer selven ende si en 
wiste hoe uut p ende doert // Die: dies 13 verleent 
14 keitivicheit der d. 18 my u : u nu. 

G 

ghequam dc siele ende also dus cranc lach vanden tormenten dat so leden hadde [,] so bequam 
ende onthede haer hooghen ende so sach bi haere den ghecst des lichts [,] den vorseiden Inghele diese 
hadde gheleet Ende so wert verblijt al was so cranc [.] Arochtan sprac so toten inghele ende seide 
aldus O mijn hope alleene[,] o mijn [...] troost dat mi ghegheven es al ben ic niet weerdich O licht 

5 miere hooghen [,] maer wat sal ic keytivighe siele moghen gheven minen scepperc ende minen makere 
die mi aldus heeft vertroost Och lieve heere god [,] al en haddi mi noynt meer goeds ghedaen dan 
dat ghi mi uwen hclighen inghele hebt ghesonden Doe sprac tondalus toten inghele Ay heere ende hoe 

4 m?n [...] troont : tusschen deze twee woorden staat hope rood op zwart doorgehaald. 

7 Doe inghele : bij gevoegd dcor den vertaler en geheel over bodig. 
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dancks soulde ich eme geven mogen Der engele 
antworde ir [:] Als du in dem eirst[...]en spreches 
wys dat it also is[.] Godes barmhertzicheit is merre 
dan dyn quaitheit Want hey sal elcklicliem Ionen 

5 na syn wereken ind verdiensten Mer noebtant so sal 
hl. Sth hey or- i delen na syme ende Her omme also als 

ich dir vur sachte Wanne du comes in dyne macht 
* 

so moistu dich hoden datu desc pyne neit mee in 
verdienes Ind na desen worden sacht hey zo ir 

io Gaen wyr over zo den pynen de vur ons synt 

van der vunfter pynen der deven ind 
der [...] rover 
Sy stoent op also quellachtich ind pynde sych 
gaende dem engele zo volgen Mer sy en mochtens 

/5 in geynre wys doen want sy was altzo sere gequellet 
Ind der engele ons heren beroerte sy ind machte 
sy stareke Ind hey geynek geraeden vur om den 
wech zo volbrengen de hey zo voere sachte Ind 

hi.s•• de sele redet ouch[.J Da sy lange || gegiengen So 
2o sagen sy eynen wyden putze der hart vol was 

van [...] groissen ongestuere Ind de vloit dar afT 

I engele : enge* staat aan het einde van den regel; voor 

Ie aan het begin van den volgenden regel staat een zwart 

streepje, misschien wel het eerste been eener e. 

B du : verbeterd uit tu; de kop. heeft van de t een d 

gemaakt; cf. 4ta% $6b^ 84a, 127b — eirsi[...]en : hs. eirst- 

ten — spreches : verbeterd uit sprechs/ de e boven den regel 

tusschen h en s bijgeschreven, tonder aanw. 

4 Vóór dijn, aan het begin van den reg. het begin rener d. 

5 verdiensten ! verb. uit ve-diensten; de r is boven de 

e aan het einde van den regel bijgeschreven% zonder aanw. 

9 verdienes : verb. uit verienes; de d boven de i bij ge* 

schreven zonder aanw. 

//•ƒ2 ind der [...] rover: hs. ind deve rover der met aanw. 

dat de volgorde van deve rover en der omgekeerd moet 

worden ; de kop. herhaalde bij vergissing het woord deve. 

16 beroerte sy 2 de % van sy is verbeterd uit een i. 

17*19 Zie N. 17 om : hs. öïh; lees Omme? 

19 gegiengen : In het hs. te Dnsseldorf komt gedede 

voor. Cf. 51 N14 : ghedoen, 67 Ui9 ghegaen. 

21 van[...] eroi^en: na van een slecht gemaakte letter g. 

— ongestuere : verbeterd uitbngesture; de e boren de u bij- 

geschr. zonder aanw.% Lat. : tempestuosum 

daneke soulde ich hem geven mogen Die Engel 
antworde hoer Alse du int eirstc segest wete dattet 
alsoe is | Godes barmherticheit is meerre dan dine 
quatheden | want se sall elcken lonen na sijnen 
wereken end verdiensten[,] mer nochtan so sall hie 
oirdelen na sijnen eynde | Hier omme as ich dy vur 
segede wanner du kommest in dijnre machten so 
moestu dy houden dattu dese pijnen neit mer 
verdienste Ind na desen worden segede he tot hoer 
Gae wy over tot den pijnen die vur ons sijnt | 

Van der vijffter pijnen der dive ind der 
roven 
Sie stont up also quellachtich kranc ende pijnde 
hoer gaende den Engel to volgenef...] mer sij en 
mochtes in gheenre raaniren doen want sij was 
alte sere gequellet Ind die EngelI ons heren 
beroerde sij ind machte sie starek Ind bic gienek 
geradc vur omme den wech te volbrengen den he 
toe voren seghede Ind die ziele riedet H ock Doe 
sey lange gengen Soe segheu sij eynen wijden 
putte de harde vol was van groten ungesture ind 

/j also quellachtich kranc : Lat. quasi laoguida. 

14 [...] mer : voor roer het woord mecb,fout voor mer, 
zwart door gehaald. 

19 Zie K, N. 

B 4 quaetheit — hy sal 8 hueclen 8-9 meer en 
verdienste 12 rover 13 als q. 14 oer toe gaen 
ende wolde den engel volghen 16 ind onibr. 18-19 sy 
te voeren seyden 19 Ende doe 

G 
*/. j.,-0» salie cristum moghen ghedanken Dinghel andwoorde H Weet dat gods ontfaermicheit es meerdere dan 

dine quaetheit want hi ghelt[...] elcken «aer sinc verdiente Nochtan sal hi eiken vonnessen naer dat hi 
in dhende vonden wert[.] IIier omme salstu di weder wachten also ic hu voren scide dat ghi desen 
torment niet en verdient als ghi weder comt in uwe macht | Hier na seide dinghele [:] Zaet ons noch 

5 gaen voort tote den tormenten die voor ons sijn 

2 gheil [...] elcken : lunchen dese twee woorden staat sine rood op twart door gehaald: blijkbaar werd de kop. 
door het op Naer volgende sine in de war gebracht. — Nochtan : de N niet gerubriceerd. 
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solde ic hem gheven moegen Die engel antworde 
hoer : Als du int ierste segedes. wetet dattet alsoe 
is[,J Gods barmherticheit is meerre dan dine quaet- 

èj. 1434 heiden. Want hi sal eiken lonen | na sijnen wercke 
5 en verdiensten. Mer nochtant soe sal hij ordelen 

nae sijnen einde. Hier om als ic dij voer sechdc 
wanneer du comest in dijnre machten soe moetstu 
dij hueden. dattu dese pine niet meer en verdienste 
Ende nae desen woerden sechden hi tot hoer Gaen 

io wij over totten pijnen die voer ons sijn 

Vander vitter pinen der roevers 
SI stont op alsoe quelachtich ende cranck. ende 
pijnde hoer gaende den engel te volgen *Mer sij en 
mochtes in geenre manieren ghedoen. Want sij 
was alte seer ghequellet Ende die engel ons heren 

èi.i43* beruerdese ende maecte sij starck Ende hi ghinc || 
ghereit voir hem [om] den wech te volbrengen den 
hi te voeren sechde Ende die ziel riedet oec Doe 
sij lange ghingen soe sagen sij enen widen putte 

2o die herde vol was van groeten onstuere Ende die 

it Lat. : De pen» fumm et rsptonnn. 

iS Lat. : et valtdo cursu precedens ad explendum iter, 

quod ante dixerat, illam sunsit. Zie JT, Br. — Doe : verbet, 

uit Oec; de D slecht vetvormd uit O, de oe op ec geplakt. 

20 ooatnere : on eerst vergeten^ daarna aan het einde 

van den regel bij geschreven naast groeten, tonder aanw. 

BI / mogen geven 3 ontfermherticheit 3 4 qnaet- 
heit 4 want hi eiken lonen na verdiensten 5 nach- 
tant — hij ontbr. 6 synen lesten ynde 7 machten : 
dijnen licham 9 Ende ontbr. — hi ontbr. 12 SI: HI 
— ende ontbr. 14 manieren : wijs 15 ghequellet: 
gepijnnicht 19 soe : doe 20 herde ontbr. — ongestur 

Dat ghi eerstwerff seidet also eest Die godlike ont- 
fermicheit is meere dan uwe quaetheit | hi sal 
seker eiken nae sijnen werken loenen | mer nochtan 
sal hi eiken vonnisse gheven nae |j sijnen inde. kt. gk 
Daeromnie alsic u voerseide | staet u te huedene 5 
als ghi sijt in uwer macht dat ghi dit niet weder 
en verdient Ende [...] dan seide hi Gaewi ten 
tormenten die noch hi voer ons sijn 

Hoe die ziel ginok over die brug mitter 
ouwe .v**. . io 

Dese quellende ziel stoent op ende wolde mit 
groten ernste volghen den engel | mer si en moch- 
te [,] si was te zeer ghegheyselt Dinghel ons heren 
ghenase ende sterekese ende dan liep si voer mit 
eynen sterken moede | ende wolde gaen werwaert 1$ 
hi wolde Doe si verre quamen | saghense eyn 
staende water wijt ende zeer woest van winde Zo 

5 staet ent.: Lat. oportet te cavere. 

7 [•..] dan : voor dan staat een loodrechte zwarte 
streep; waarschijnlijk begon de kop. de s van seide te 

schrijven. — gaewi ten : hs. gae witen. 

ii qnellende : Lat. : languida 

14 sterekese t lees stercke[de]«»e. cf. 46//J ; wijse, A : 

stercttete. Voor dete syncope zie Kern, De Limbargsche 

Sermoenen, Leiden Sljthoff, § 193. 
15 ende wolde : de lettergreep wol staat op het einde 

van een regely de kop. vergat eerst de volgende lettergreep 

de en schreef te dan in margine links van den volgenden 

regel. 

77 teer ; bij geschreven boven den regel met aanw. 

i i seidet: siet 12 ontfermherticheit j-5 eiken 
na sijn daet vonnissen geven daer omme 6 sijt: komt 
— weder niet 7 dan : doen 9 Titel ontbr. // die 
stont i2 groetter neersticheit volgen 13 gheg. ende 
gepijnt maer die ingcl 14 stercttese i$ moede : loepe 
16 ende doen si 

G 
maer dese siele die cranc was stont up ende begonste al sachtkine te gane ende pijnde haer den 
Inghele te volghene maer so ne const niet ghedoen want so was alte seere ghequetst [.] J/aer dinghel 
gods tastese ende ganstese [.] Dot liep die inghele starkclic voren [.] Dot bad de siele dat hi haer 
beiden soude ende dat hi den wech soude scuwen daer hi haer af gheseit hadde Doe so seide din- 

5 ghele [:] //et ne mach niet sijn [,] ghi moetet anscouwen Doe si aldus ghegaen hadden een stic 
tijts so saglun si van verren eene vloet die harde wijt was ende vul van tempeesten Ende die vlaghen 
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en leysse de gene de da "by staenden den hemel die vloet dar aflf en liet die ghene dye daer by 
neit seyn Ind da was ouch ynen eyi e groisse stonden den hemel nyet sycn Ind daer was ock 
schare van enxstelichcn beesten De luc} enden ind ynne ene grote schare van anxsleliken beesten <lyc 
anders neit hcischenden dan selen zo verslynden lueden ind anders nyet heyssehendc dan zielen 

5 Over den putze was eyn brugge sere smalle Ind de tzo verslijnden | Over den putte was cenc grote g 

lanekheit dar aff was wail tzwa milen [...] lanek Ind brugge sere smal | Ind die lanekheit dar aflf was 
breide dar aff was om de maisse eynre palmen van wall twe mijlen lanek Ind die breyde daer aff was 
der hant Want dese brugge was langer ind smailre waill omme die maete eenre palmen van der bant 
dan da wyr hic vur aflf sprnchen Ind dese brugge Want dese brugge was langher Ind smaelre dan[...] 

10 was a\\ doer slagen myt harden scharpen nagelen dye daer wy hir vur aff spraken Ind dese brugge /o 

bi. 52b de doer alle de voisse [...] || der genre giengen [die was all doer slagen mit harden scharpen nagelen 
dair overgiengeti] Also dat geyne voisse de dar op die doer all die voete der genre gengen die daer 
quamen ongewont en mochten blyven In[V] alle de over gengen also dat ghcen voet die daer op quam 
beesten vergaderden sicli zo der bruegen op dat ongewondt mochte bliven Ind all die bccste ver- 

15 si spisc dar af ontfangen ïnoechten Dat is zo wissen gadderden ter bruggen op dat sij spisc dar afl 15 
van den selen de dar neit oevergacn en mochten ontfacn mochten | Dat is toe weten van dien sielen 
Ind de beesten waren so groisse dat sy schenen die daer nicht overgan en mochten | Ind dye 
gelich groisen toernen Ind uis yren monden quam beesten weren so groitdatsij schenen gclick groten 
vuyr also dat der pu[...]tzc sclieyn zo sieden van tornen Ind uutc horen monde quam fuer also dat 

20 den genen de yn sagen Ynd si sacli ouch up der die putte schone toe siedene van | den ghenen 20 bi. tob 

3 lueyenden : in het hs. staat luc- aan het einde van 9 den [...] dye : tusschen deze tw*e woorden daer 

den regel; naast lue- staat in margine met de griffel gr- twat f door gehaald; zie K. 

schreven het woord luydêJe, blijkbaar een emendatie. 

<ƒ. b/s. 86 K n. 
6 milen lanek : na milen het woord ind rood door• 

gehaald. 

/ƒ voisse [..#] : na voisse het woord der, dat tot een 

inkt dek vervloeid is en daarom door den kop. op de volgende 

b/s. opnieuw geschreven werd. 

ij proisse : verbeterd uit groissey; de y is half uitge- 
wischt en uit ge krast. 

19 pu[...]ize: hs. puhze. Mogelijk is de 1 fout voor e; 

zie 64 7 puetze. 

B / vloet: vloyet 4 luyenden ende anders niet 
en cyschede 5 grote ontbr. 6 zeer smael ende lanc 
7 daer af ontbr. 8 waill ontbr. — van eenre hant 
to dan die brugghe dair // harden ontbr. 13 so e dat 
14 en mochte b. 16 van ontbr. 17 die daer nicht 
overgan en mochten ontbr. 19 soe dat 

G 
bt js/a van descr vloet cn lieten den sielen den hemel niet sien | /n dese vloet was || eene groo!c mcnichte 

van duvelen ende quadc beesten die alle briescheden metten monde Ende afgrijsclike luude huute 
woorpen die onverlallike waren te segghene Ende dese duvelen en begheerden niet dan dc sielen 
te quellene Ende daer toe waren si daer ghcstelt onmic tc verslondene Ende over dese vloet so lach 

5 eene brugghe die zeere smal was ende de langhde van deser brugghen was twee milen lanc maer 
so ne was inaer twee palmen brcct [.] Door dese brugghe waren ghcsleghcn vele scacrpe naghelen 

4 verslondene : cf. 63/4 : verslonden 
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vloet daer af en liet die gliene die daer bij stonden 
den hemel niet sien Ende daer was oec ynne ene 
grote scare van anxteliken beesten die loeiden 
ende anders niet en eisschede dan zielen toe ver- 

5 slijnden. Over den putte was een brugh scer smal 
Ende die lancheit daer afwas wael twe mijlen lanc. 
Ende die breide daer af was om die mate eenre 
palmen vander hant. Want dese brugh 7aas langer] 

al 143b Ende stnalre dan die daer wij liijr voir af spra- j| ken 
io Ende dese brugghe was al doerslagen. mit herden 

scarpen negelen. Die doer alle die voete der geenre 
[gvngtu] die daer over gyngen. Alsoe dat geen 
voete die daer op quamen onghewont en mochte 
blijven Ende alle die beesten vergaderden ter 

15 bruggen, op dat sij spijse daer af ontfaen mochten 
Dat is te weten die zielen die daer niet overgaen en 
mochten Die beesten waeren soe groet dat sij 
schenen gelick groten toernen Ende uut hoeren 
monde quam.vuer. Alsoe dat die putte scheen te 

20 sieden vanden ghenen die en sagen Ende sij sach 

6 Ende... wael : vergeten en onderaan de bit. by- 
geschr. met roode op zwarte aanw.t en rood onderstreept. 

12 Lat. qni omnium transeuntium pedes solebant pe- 

netrare. 

BI j anxttelken 4 eisschede : begerden 7 daer 
af: der bruggen 9 hijr ontbr. 10 Ende ontbr. n voe¬ 
ten gingen der geenre die 12-13 gheen voet die daer 
op quam ongewont en bleve 14 totter 17 alsoe 
— Die beesten waren alsoe groet staat ook na mochten 
van regel 15; de kop. schreef die woorden te vroeg en 
vergat xe door te halen. 19 quam ? ginc 

H 

datmen omme der baren wille diere in liepen cume 
den hiemel ronste ghesien In dat water liep men- 
nighe menicvoldicheit van cysliken beesten | dien 
alle loyden | ende niet anders en heysden dan die 
zielen te verslinden Over dit water aen deyn sijde 5 
lach eyne brugghe anxtelic | ende twe mijlen lanc | 
ende die breide was eyne ghemeten palme Dese 
was anxtlikcr ende langer dan dander te voeren 
Dese tafel [J dese brug[,] was al ghescyet mit yscrcn 
spikinghen tscarpe opwaert ende doer negelt Daer 10 

die overlijdende zelen doer moesten treden Tc 
deser brugghen quamen die voerseidc beesten alle 
omme hoer aet daer of te nyemen Dat waren die 
selen die niet overgaen en consten Dese beesten 
waren so groet datmense wel gelijken mochte gro- #5 
ten tornen Tvuyer quaem oec so groet uut horen 
muylen | dat | dat || groet water scheyn siende daer */. f4>s 

ave Dese ziele [...] sach op gheene brugghe eyne 

/ omme : hs. om 

3 menicvoldicheit : verbeterd uit meonicheit; boven 

den regel ts voldic bijgeschreven met een aanw. verkeer¬ 

delijk tusschen i en c. Lat. plurima muhitudo. — Het 

streepje na beesten is rood op zwart; tb. r, 6 na anxtelic. 

9 dese brug : glosse op tafel; zie variant A. 

10 spikinghen *=» spijkers. Niet Kil. Plant. Teut. — 

negelt: de umlauting van a tot e is typisch Limburgseh. 

14 die niet: die boven den regel bygeschr. met aan:rm 

18 ziele [.,.] : na ziele eenepunt. 

A / cume : kuime 2 ende in 5 over deen sie van 
desen watere lach 6 lanc na ende 7endedees 8 dan¬ 
der was van te voren 9 taeffele oft dees 10 opw.e. d. 
negelt ontbr. 13 aes 14 en konnen ende dees 16 bi 
groten — oec ontbr. 18 ende dees 

a 
die gloyende 7t*aren[,] die alder gheendere voete doorghinghen diere over passeerde[,] so dalter gheene 
voete over ghinghen no en mochten onghequetst diere eens up tart [.] jEhde 00c so quamen alle 
die quade gheeste ter brugghen waert omme dat si daer spise ontfanghen souden ende de siclen 
verslonden Ende dese beesten waren also groot als torren Ende huut haeren monde quam groot vier 

5 ende stanc dat et scheen dat sijt al verbernen souden Tondalus sach 00c up dese brugghe eene siele 

/ gloyende waren : deze twee woorden zijn door etn zwart verticaal streepje van elkaar gescheiden. — waren : 

In. Waren; waarschijnlijk is de W bij vergissing voor de d van Die gerubriceerd. 

2 diere eens ; de twee woorden zijn door een zwart verticaal streepje van elkaar gescheiden. 

4 verslonden : cf. 62 4 : te verslonden*. 
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bruggen eyn sele seyr weinende ind si wroegeden 
vil sonden Want si dro.ch eynen grossen laist van 
garven ind man dwanck si over de brugge zo gayn 
Ynd al! hadde si altzo grois bedroifnysse om dat fl 

5 yre voisse worden dor bort myt nagelen Nochtant 
ontsach si sich vil mee zo vallen in den birenden 
puetze da si open sach der beesten moende Do 
dese sele sach desen groissen anxste so sp[r]ach 
si zo dem engele Ach mych here[,] wouldestu [,] 

io so woilde ich gerne wissen war om myn dese sele 
dwenek myt [...] alsusdannygen laist her over zo 
gayn ind wat selen dese pyne beho[...]irt So ant- 
worde hey ir ind sprach [:J Dese pyne behoirt 
sonderlinge dyr zo ind dynre geliche de diefte 

*5 doen[,] it sy weynich off vil Mer sy en lydent dese 
pyne neit in gelicher manieren de in cleynen dyn- 
gen mysdoen ind in groissen It en sy dat dat cleyn 

it.sj* dynek sy van geheil B ichden steden off dyngen 
genomen off dat gewyet is Dese ortelt men mys- 

2o dedich van sacrilegien Ind sonderlingen de mys- 

ƒ si wroegeden : %ie de ander* teksten voor het gebruik 

van dtt werkwoord. 

3 dwanck : verbeterd uit dawanek; de a is boven geêx- 

pungeerd. 

8 sp[r]acb : hs. spach. 

11 royt [...] : na myt, alsvsy, waarvan de v en de y in 

elkander vervloeid syny rood doorgehaald. 

12 beho[;..]irt: hs. beborirt. 

IS lydent: cf. 66// mysdoent, 66/j werdent. 

18 dynek s verbeterd uit danek; de kop. heeft de v in 

y veranderd. 

dyen seghen Ind sij sach oec op die brugghe een 
siele sere weynende Ind hoer vrogeden vele sun- 
den | Want sij droch enen groeten laeste van 
garven Ind men dwanch sij over diese brugghe te 
ghaene | end [<?//] hadde sij alte grote droffheit 5 
oom dat hoer vote worden doirboirt mit nagelen[,] 
nochtant ontsach se vele mere toe vallen in den 
hemenden putte daer se open sach der beesten 
monde ) Doe diese siele sach dese vrese soe sprac 
se toe den Engele Ach my here[,J wfoldcstu[,] soe io 
sulde ic gerne weten waeromme men dese siele 
dwinct mit dus[^Jame laste ^ier oever te gaene Ind 
wat sielen dese pijne toe behoirt | Doe antwerde 
hie hoer ind seghede [:] Dese pijne behoirt sunder- 
lingen dy toe ind dijne gelijeke die dijfte doen[,] 
het sij luttell off vele Mer sij lijden dese pijne neit 
in geliker maniren dye in cleynen dingen mysdoin 
end in groten [,] ten sij dat dat cleyne dinek sij van 
geestliken steeden off dingen genomen off dat 
bewiet is Dese oirdelt men misdedich van sacrile- 2o 

5 [<*//] : niet in het hs. 

12 do*[rf]arae : hs. dusame. 

/7 io geliker : hs. ingeliker. 

B 5 al had 6 vanden nagelen nochtant soe ont¬ 
sach 9 Ende doe — grote vrese 12 dusdanigen 
/.? Ende hy antworden is die dy gelijc sijn 16 sy er* 
liden 19 geestliken : geheylichden —* ghenomen weer 
20 ghewiet 

G 
*/. *s*b seere weenen Ende haer selven vroughende || van vele mesdaden Want so w'as gheladcn met eender 

grooter burdenen [,] met eender santen coorens die so qualic hadde bejaghet doe so leefde [.] 4S0 wat 
so[fl]den de sielen ghedaen hadden in haren levene[f] alsosachment hem lieden meyteneren ter grooter 
scoffiericheit van hem lieden Ende duvelen dwonghensc over dese brugghe te gane [.] De siele [,} 

5 alwaest dat de siele alte groote pine ghedooghde vanden yserine naghelen die haer voeten door 
boorden [,] nochhin so ontsach so meer dat so vallen mochte in de vloet daer so de monde van desen 
beesten gapen sach Alse tondalus dese pine ansach ende dit wondere sprac hi loten inghele Ay mi 

2 Lat. erat enim magno pondere fnimenti manipulorum onerata. 

3 sc [/?]den : hs. souden. 
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*/. 14je oec op die brugge ene ziel seer we- H nende Ende 
hoer wroegede voel sunden. Want si droech enen 
groten last van garven Ende men dwanck sij over 
te gaen dese brugghe Ende al had sij alte grote 

5 druefheit om dat hoer voeten worden doerboert 
vanden nagelen. Nochtant ontsach sij voet meer 
te vallen inden barnenden putte daer sy open sach 
der beesten [...] monde Doe die ziele sach dese 
grote vrese soe sprac sij totten engel. Och mij 

10 here[,] woldestu[f] soe solde ic gheerne weten waer 
om men dese ziele dwynget mit dusdanigen last 
hier over te gaen Ende wat zielen dese pijne toe 

êi. 143J behoert Doe ant- J woerde hi hoer ende sechde 
Dese pijne beboert sonderlijnghe di toe. ende dijnen 

15 gelijc die diefte doen. het sij luttel offte voel Mer 
sij en lijden dese pijne niet in gheliker manieren, 
die in cleynen dijngen mysdoen en in groten Ten 
sij dat dat cleyn dijnc van gheheilichden steden 
ghenomen is of dat ghewiet is Dese ordelt men 

20 mysdadich van sacralegien[.]Ende sonderlingen[,] 

8 : beesten rood door gehaald. 

BI 2 hoer ontbr. 4 dese brugghe ontbr. 8-9 desen 
.groeten anxt p soe : Doe u dat men 13 behoert 
ontbr. 14 dijn 15 doen : gedaen hebben dat sij 

herde zeer weynende ziele | die hoer selven [...] 
wroechde van voel sonden Dese ziele was zeer 
geladen mit cynre groter bordenen zangen van 
tarwen ende was ghedwonghen over die brug te 
gaen Al waest dat hoer die doerboerde voetc van- 5 
den yseren nagelen zeer daden | nochtan ontsach- 
se vele meer in dat vuvrighe water daer dier groter 
beesten wijde muien [...] gaepden te vallen Die ziele 
dye dit swaer vernove sach seide tot horen ingei 
Achlacie heer[t] woldi [,] ic solde gherne weten | 10 

waeromme men die ziele onder sulke boerden 
dwinct te gaen | ende sonderlinghen wilker zielen 
pijne is dit Dingel antwoerde. Dese pijne es son¬ 
derlinghen uwe ende uwes gelijes | die diefte heb¬ 
ben ghedaen eest luttel eest voel | Mer si en doe- 15 

ghen niet gelijc | die luttel | ende voel mesdaen 
hebben Op dat | dat luttel niet ghewijt en was Mer 

J‘2 selven wroechde: tusschen dete twee woorden 

staat seer zwart en rood geëxpungeerd en rood door ge¬ 

haald. Voor het gebruik van wroegben zie de andere teksten, 

3 eyore : boven den regel bijgeschreven met aanw. — 

zangen ; Kil. sangh. : fascicules spicarum, sax. 

8 malen [...] gaepden : tusschen deze woorden staat 

qq zwart en rood geëxpungeerd en rood doorgehaald. — 

gaepde : de uitgang de na p is een vaste, nog voorkomen- 

de Limburgsche eigenaardigheid. Zie Kern § 7/5, p. 

lo heer : boven eten regel bij geschreven met aanw. — 

Het streepje na weten rood op zwart; ib. r, 12 na gaen. 

17 Zie de andere teksten. Op dat = nlsi. Verdam geeft 

o. m. als bet. op : onder voor waarde datf indien slechts. 

A / zeer : seoen 2 ende die siele 3 zangen: san¬ 
ten 8 wijde ontbr, 8 Ende die p seide : sprac 
77 die: dese 13 is dit: dat es — Dingel: hi 75 luttel 
oft veel rö gelijc evenvele die luttel mesdaen hebben 
ende veel mesdaen hebben opdat 

g 
heere [,] eeyst moghelic [,] ic soude gheeme weten waer omme dese siele es ghedwonghen aldus over 
dese brugghe te gane Doe sprac dinghel ende seide [:] Z?esen totment es dine ende dijnre ghesellen 
die stelen lettel of vele [,] maer heven secre so ne dooghen si dese pine niet [,] het en ware of si 
sacrilegie daden Doe vraghde tondalus [:] fVat heetti sacrilegye Dinghel andwoorde [:] Die hiet ster It 

5 dat ghewijt es vanden ghewijdden wertmen ghecondampncert van sacrilegien Ende sonderlinghc 

5 ghewijt — ghewijdden : hs. ghe wijt — ghe wijdden; — wertmen enz.: Zie de andere teksten. Lat. Qui sive sacra- 
menlam sive de sacrato aliquid furatur, hic sacrilegii reus judicatur, maxime vero, qui delinquunt sub tegumento religioni<, 
nisi per penitentiair* se emendaverint, rei judicantar culpa raajoris. 
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doent ouder dem habite van geistlicheit [,] it en 
sy dat sy it beisseren myt penetencien [,] sy wer- 
dent geortelt van merre pinen Ind her zo sprach 
hey knellen wyr ons want wyr soile over dese 

5 brugge gaen De sele sayde [:] Du salt dar over 
mogen gaen overmitz der gotlicher macht mer du 
en salt mych neit [...] myt dir overleyden mogen 
als ich wene Der engele sachte [:] /ch en sal neit 
myt dyr overgaen mer du salt by dir selver over- 

io gaen Ind en salt daer neit ledich overgaen mogen 
èi S4a Want du salt myt dyr over leyden eyn II wylde Coe 

ind myr de weder geven over der bruggen Do 
weynde de sclc usser maissen sere ind sachte zo 
dem Engele O we wyr[,] w’aromme hait mych 

jj got geschaiflen dat ich dit lyden soulde Ind we sal 
ich onselige ey[«]e coe dar over leyden als ich 
se[/]ven in desem anxste neit en sal mogen ont- 
staen it en sy dat myn de barmhertzicheit gotz 
helpe Do sacht ir der engele Gedencke do du in 

20 dem licham weyrs dat du da nemes dyns vader Coe 

3 Ind : hs. Id. 

7 neit : niet verbeterd uit net; de i boven de e bijge~ 

schreven, tonder aanv.; na neit aan het begin van den 

regel iet; de eit van neit staat in tnargine buiten de aflij- 

fting en is waarschijnlijk bij geschreven door den kop. die 

dacht dat hij het vergeten had ofwel het volgende iet wou 

verbeteren in eit. 

ll Coe : de hoofdletter C is niet gerubriceerd. 

14 Engele : de hoofdletter E niet gerubriceerd. — 

Idem r. 19 : Gedencke, 20 : Coe. 

16 ey[n]e : hs. eyrae. 

#7 s*[/]ven : hs. seven — Lat. cum ipsa in tali peri- 

culo... non potsim omnino stare. 

20 dyns vader : Lat. : compatris tui 

gien End sonderlingen die mysdoin onder habijt 
van geestlichcn[,] ten sij dat sijt beteren by peni- 
tencien[,] se werdent geordelt van meerre pinen 
Ind hier toe sprac he [:] /faeste wy ons wan[/] 
wy 1 sullen over dese brugge gaen | Die ziele se- 5 

ghedc [:] Du salster daer over mogen gaen over¬ 
mits dergotliker macht mer du en salster my neit 
my[/] dy overleyden mogen also ic wane | Die 
Engel seghede Ic en sal neit mit dy over gan mer 
du salster [by dy selver overgaen Ind en salsler neit 1° 
ledich\ mogen overgaen wanttu salste myt dy over¬ 
leyden ene wilde koe Ind die my weder geven 
over dy brugge | Doe weynede die siele uuter maten 
sere Ind seghede toe den Engel O we my[,] waer 
omme heefft my got geschapen dat ic dit liden *5 
soulde Ind hoe sal ic onsellige een koe dar[...) 
overleyden als ic selve in desen anxte neit en saU 
mogen ontstaene ten sij dat my dy ontfermhcrli- 
cheit gods helpe Doe segede hoer die Engel Ge¬ 
dencke doe du in den lichame wersdatludoe names 2x> 

1 End : de E niet gerubriceerd. 

4 wan [/] : hs. wan 

8 my[/] * hs. my 

16 dar [...] : na dit woord ovel, fout voor over, rood 
op zwart door gehaald. 

B 3 tot meerre 4 want 6 daer ontbr. 9 12 mer 
du salster by dy selver overgaen ende du en salster 
niet ledich over moghen gaen want du moest mytti 
overleiden /j omme ontbr. 17 over moghen leyden 
18 staen 

G 
ki-*s** die mesdoen onder U dat abijt van religioene in onsuverheden van luxurien | En si dat si hem beteren 

met penitencien [,] si mesdoen zwaerlikc Doe seide dinghele tote Tondalusc [:] //acsten wij ons wij 
moeten over dese brugghc gaen Tondalus die vreesde hem ende hi en dorst niet doen Doe scide 
dinghel [:] Ghi sultcr moghen over gaen bider cracht gods [,] icken sal niet moghen gaen [...] [,] du 

j moetster allccnc over gaen ende leeden met hu eene wilde coe | Ende die so moelstu mi leveren 

2-5 En si... coe : niet in Vincenlius, wat bewijst dat de vertaler een co/ spronkelijken tekst gebruikte. 

4 [...] : hs. allecne, ws. het volgende ailttnt, overbodig. 

61. 6/a 
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die mijsdoen onder den abijt van geestlicheiden. 
ten si dat sijt beteren bij penetencien. sy werden 
geordelt van meerre pijnenf.] Ende hijr toe sprac 

11.144a hi [...] Ha esten wij ons. Want || wij sullen over die 
5 brugge gaen Die ziel sechde. du salste daer over 

moegen gaen overmids der gotliker machte Mer 
du en salter mij niet mit dij mogen overleiden alsoe 
ic wane Die engel sechde. Ic en sal niet mytti over- 
gaen. mer du salste bij di selvenovergaen Ende en 

10 salster niet ledich over moegen gaen Want du 
salster myt dij over leiden een wijlde koe. ende 
mij die weder gheven over die brugghe. Doe ween¬ 
de die ziele uutter maten seer ende sechde totten 
engel O wee mij[,] waer om hevet mij god gesca- 

bi.,44b 75 pen dat ic dit lijden solde Ende hoe sal ic onsali \\ 
ghe een koe daer overleiden, als ic selven in desen 
anxt niet en sal moeghen ontstaen Ten sij dat mij 
die ontfarmherticheit góds helpt Doe sechde hoer 
die engel Gheden[r] doe du inden lichaem waer- 

20 ste. dattu doe names dijns peterens koe [.] Doe 

4 hi : na h», haesten wij rood doorgehaald, 

ig Ghedeofr]: hs. Ghedent 

BI / geestelichheit 2 bij: mit 3 meren 4 Want 
onibr, 6 gaen ontbr. 7 als ic 8 sechde : antwoerden 
g-to Ende du en salt 10 moegen overgaen n salt 
ii*i2 ende die saltu weder 12 die ontbr. 13 alte seer 
75 Ende ontbr. 17 dat en si dat ig Gedinc — lichaem 
ontbr. — doe ontbr. 

H 

die ghewijt dinck stielt och dat den ghewijden toe 
hoert[,] ende meyst die ghene die sondighenonder 
eyn religioens abijt [,] eest dat sijt niet en bete¬ 
ren mit penitencien | weerden ghewijst ten meren 
pijnen Ende dan seide hi[:] /Taesten wy ons | wy 5 
moeten dese brugghe overlijden Doe seide die 
ziel [:] i4charme heer mijn[,] hoe salie daer overlij¬ 
den Dingel seide [:] Ghi selse wel overlijden mitter 
macht van gode | mer gher en solt my niet alsic || bi. rob 

wane met u overleiden Ic en sal[,] seit hi[,] niet mit 70 

u overgaen | ghi solt mit u selven overgaen Oec en 
seldiere niet ydelrehande overgaen J Want eync 
onghetemde cuwe moet di mit u leyden | ende die 
moet di my over die brug lieveren onghequets | 
Doe weynde die sele bitterlijc | ende seide | We 15 
my[,] waeromme gheschiep my god ye dit te doe- 
ghen | ende ic dieso onghevallich ben[,] en daede 
gods ontfermicheit | ic en solde niet connen ghe- 
staen J hoe salie hi overghegaen Doe seide dingel | 
Zaet u ghedinken dat ghi | doe ghi in uwen 20 

lichame waert urs ghevaderen cuwe staelt Hoe 

10 overleiden : de kop. had eerst geschreven overlnden; 

dan poogde hij de □ in ei te veranderen, doch met die ver¬ 

betering ontevreden zijndey expungeerde hij de twee laatste 

lettergrepen en schreef in de plaats leiden, bovenaan in 

marfine met aanw. Het zwart en rood geêxpungeerde 

gedeelte is bovendien rood door gehaald. 

13 Het streepje na leyden is rood op zwart; ib. r. 75 na 

bitterlijc, r. ig na ghestaen. 

21 ghevaderen t peetvader. Zie Verdam i. v. ghevad< r. 

A / ocht 7-i toebehoert 3 religioes — eest dat: 
op dat sijt niet en beetlerden 4 die werden — ten : 
toet 5 dan : doen 6 doen sprac die 8 selt 10 met u 
mogen leiden ic en — mit u ontbr. 11 maer gi — mit: 
bi 13 cuwe : koe, aldus ook verder. 16 sciep — yc : 
noeit vóór god 18 ontfermherticheit — gestaen kon- 
nen 21 urs : uus — Hoe : och 

a 
onghequetst over de brugghe [.] Doe weende die siele ontfaermelike ende seide toten Inghele Ay 
mi [,] waer omme maecte mi god dat ic dese pine moet ghedooghen Ende hoe sal ic ontgaen mogh^n 
ende dese brugghe over ghepasseren met deser wilder coe | So salder mi in trecken in desen tormenten 
want al ware ic alleene ic ne mochts niet ghedoen En si dat mi gods ontfaermicheit bi sta ende helpe 

S Doe seide dinghele [:] Ghcdijnct hu doe ghi in uwen lichame waert dat ghi huus petiins coe staelt 

5 Chedijrct : hs. ghe dijnct. 
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Do antworde sy [:] En gaff ich de coe neit weder dar 
aflf du sprichs den genen des sy was Der engele 
sachte erae [:] Dn geves sy weder mee dar omme 
want du er niet verbergen en mochtes Ind her omme 

5 en saltu der pynen neit vollyden Want myn || re ist 
quait willen [...] dan dat voldoen AU is it beyde 
quait vur gode[.] ^4ls dit gesacht was so sach der 
engele op de sele ind tzoent ir de Coe ind sachte [:] 
*Sych de wilde Coe de du over leyden salt Do de 

10 sele sach dat sy der pynen neit ontgaen en mochte 
de sy verdient hadde so [...] bewcynde sy ind 
beschree ir mysdact ind heilt de Coe Ind sy pyn- 
de sy sych myt alre druynigen zo dryven over de 
brugge myt ir Ind de beesten quamcn luycnde ind 

13 verbeyden ire spise de sy sagen comen op der 
bruggen Ind do dese sel[Y] bcgonte yren wech 
an zo gaen so stoent de coe ind en wouldc neit 
myt ir gaen Wat machen wyr it lanck[.] /4ls de 
sele stoent so veil de Coe Ind als de Coe stoent 

3 geve? * Lat. reddidisti. 

6 willen [,,.]dan : na willen hel woordje \a,fout voor 

dan; de kop. heeft getracht van de v een d te maken, maar 

is er niet in geslaagd en heeft het woord opnieuw geschre¬ 

ven. 

8 Coe ; de hoofdletter C niet gerubriceerd ; iJ. regel ig; 

id. 60/4: Gemoets. 

il to [...]: na so de neerhaal eener b en een w, (lw) 

niet doorgehaald; de kop. schreef fout voor bew 

12-13 sy pynde sy sych ; bedoeld is sy pynde sich sy (nl. 

de coe). Zie Br en N. 

ló sel[e]; hs. sel5. 

/7 stoent : verb. uit stoot, de e boven de n bygeschre- 

vent tonder aanw. 
» 

tg veil: verb. uit vil, de t boven den regel tusschen v 

en i bijgeschrevent tonder aanw. 

dijns vader koe Doe antworde se En gaff ic d [ie] koe 
nit weder dar du aff sprekest den ghenen den sij 
was | Der Engel segede hem Du gavest sij weder 
mer daer omme want du eit neit verbergen en kon- 
des Ind hier omme eyn salstu der pijnen neit vol 5 
liden | Want mijnre ist qua et willen dant voldoen 
al ist beyde quaet vor gode Alse dit ge !1 seecht was bi 6,b 
soe sach die Engel op die sicle ind toende hoer 
die wilde koe end segede Sije die wilde koe die du 
over leyden saltc | Doe die ziele sach dat sij der 10 

pijnen neit ontgaene en mochte die sij verdeint 
hadde so beweynede sie ind beschryede hore 
misdaet Ind hielt de koe Ind sij pijnde sie hoer 
mit alre driegenge to drijven over die brugge mit 
hoer Ind die beesten quemen luyende ind ver- 75 
beyden hoer spijse die sij saghen komen up die 
bruggen Ind doe dese ziele begonde horen wech 
antegaene soe stont die koe ind en woulde nit met 
hoer gan Wat maken wijt lanck[.] Als [...] die 
siele stont soe viele die koe end als die koe stont 20 

1 dyns vader koe : Zie R-N. — d[/>] : hs. dy 

7 al en ist tijn door een zwart verticaal streepje van 

elkaar gescheiden. 

rg Als : na dit woord eene |f begin van het vol¬ 

gende siele, kruislings zwart en verticaal rood doorge¬ 

haald. 

B / ghevatleren koe Ende sy antworden 2 den 
ghenen ontbr. 4 wanttu der {zie BI) niet v. 8 die 
siele ontbr. 9 wilde ontbr. (zie N) 10 Ende doe 
/7 dese : die 19 gaen ontbr. 

1 _ 

G 
De siele andwoorde [:] En gaf ic de coe niet wedere den ghenen dies so was Doe sprac dinghele [:] 

bi.*s*b (?hi gaefse wedere doe ghijt niet verberghen [| en moocht ende daer omme so ne saltu die pine niet 
vuldooghen want het es mindere quaet dan ofmen de sonden vulquame[,] al eyst beede quaet | voor 
cristum Ende doe dinghele dit gheseit hadde doe sach hi up de siele ende wijsde haer de wilde coe 

5 Siet hier[,] sprac dinghele[,] de wilde coe die ghi over leeden moet[.] /lis tondalus sach dat hijs niet 
en mochte ontgaen van deser pinen so beweende hi sine mesdaet ende hi nam de coe ende hi pijnde 
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antwoerde sij [:] En gaf ic die koe niet weder. heer[,] [...] seitse[,] en gavicse niet weder den pro- 
daer af du sprekes die sijn was Die engel antwoer- pren persoen dies si was Jae[,] seit hi dingelf,] 
de hoer Du gaves sij weder, mer daer om wamtu gaefdise weder dat dady[,J als ghijse niet vcrber- 
er niet verbergen kondest. En hier om en saltu ghen en mochte | ende daeromme en soldi oec al 

5 deser pijnen niet voel liden. Want mijnre ist die dit tormente niet ghedoeghen | et es mynre sonde 5 
quaetheit willen dant voldoen al ist beide quaet quaet willen | dan quaet doen j al eest beyde quaet 

èi. 144e voer godc Al[j] dit ghesecht was soe | sach die voer gode Mettien toende hi hoer eyne onghe- 
engel op die ziel. ende toende hoer die wilde koe temde cuwe | dit is die cuwe | die ghir overleyden 
ende sechde. Sich die [ruilde] koe die du overleiden solt Alse die zeel sach dat sijs niet ontghaen en 

10 salste [.] Doe die ziel sach dat sij der pijnen niet mochte beweyndese hoer mesdaet | ende naem 10 
ontgaen en mochte die sij verdient hadde. doe 
beweende sij ende bescreide hoer misdaet ende 
hielt die koe Ende sij pijnden sij hoer mit alre 
dreighinge te drijven over die brugge mit hoer 

*5 Ende die beesten quamen loiende. ende verbei- die cuwe ende stoeketse[fJ so dat si [...] meyste 
den hoer spise die sij sagen comcn op die brugge mochte [,] mit hoer ter brugghen waert Die loyende 
Ende doe dese ziele begonden hoeren wech an beesten quamen ende beyden nae die spijse die si 
te gaen. soe [...] stont die koe. ende wolde mit °P die brugghe saghen Doe die ziele begonste te 
hoer niet over gaen [.] Wat maecken wijt lanek. gaen stoent die couwe | ende en wolde mit hoer r5 

tl.144*20 Als die ziel stont soe viel die koe 1 ende als die n*et ligaen I ende als die zeel stoent viel die cuwe | */. 

/ heer seitse : tusschen deze tivce woorden staat 

en rood op zwart geëxpandeerd en rood doorgehaald. 

/•i prnpren persoon : Lat. : proprio possessori. 

3 paefJise : verbeterd uit gatfdiese, de e loodrecht rood 
door ge haai d ; de g gerubriceerd. 

6 Het streepje na doen is rood op zwartt ib. r. io na 
mesdaet, r. 16 na cuwe. 

II [...] meyste : ioor dit woord staat aan het begin 

van den regel be zwart geëxpungeerdt blijkbaar het begin 

van het volgende beesten. 

/ 6 viel : bijgeschreven in margine bovenaan met aanw. 

£1 2 af ontbr. 4 er = der — en condes 5 der pij¬ 
nen niet vollijden als K. 6 quade wil 7 als 12 ende 
bescreide ontbr. 13 hoer ontbr. — alre id. 17 doe id. 

a 
se hem over te leedene over dese brugghe al dat hi mochte Doe quamen die vianden al briesschende 
ende al burlende dat anxselicste bricsschen dat afgriselic te hoorne was Ende vochten daer omme 
haer spijsef,] die si saghen up die trugghe[,] si meenden dat si hem lieden toe behoorden Maer doe 
tondalus op die brugghe begonste te gane so stont die coe ende so ne wilde niet voort ghaen[.] ^ils 

3 die... behoorden : voor de constructie cf. 85// 2; lees alsof er na brugghe stond: ende die. Men zou ook een 

junt na spijse kunnen plaatsen, en het volgende als een vei klarenden zin beschouwen; hetzelfde geldt voor de 

plaats op bfn. 65. 

A / ende en 3 algaefdise dat deeddi 3-4 niet 
langer verborgen en konst 5 ghedoeghen : liden 
6 willen doen — allebeie 7 getemde // stoecttese so 
si 12 ende die 14 ende doen 

S Lat. : non plenum pa tier is supplicium. 

7 A1[j] : hs. Al 

13 sij pijnden sij hoer : Zie K sy pynde sy sych; de 

kop. bracht letterlijk tijn model over. 

18 [...] s kont, fout voor stont, rood doorgehaald; 

stont als verbetering voor kont links in margine bij ge¬ 

schreven met aanw. 
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so veil de sele ind alsus || weder keirt so veilen sy 
nu ind nu stoenden sy beyde op[,] bvs dat sy qua- 
raen zo dem myddele van der bruggen Ind do sy 
dar quamen so sagen sy in zo ^moets comen den 

5 genen der [...] de garven droich ind sagen den ind 
neit van den de men sayt [:] Ind comende sollen 
sy comen myt vro[«]den ind brengen ire garven 
Mer van den den de schreyffture anders wa druyet 
’ We dych de nu lacht, ivantu salt weinen ind schrien] 

io Want alsus quamen sy zo gemoete all weynende 
neit als de barmhertzicheit [ind de ivarheit] noch 
als de gerechticheit ind der [...] vrede de sych 
onderlinge cusseden Ind de sele de dar quam myt 
den garven bat dese sele dat sy ir de brugge neit 

'5 cn becommerde ind weder kierde Ind sy bat allit 
dat sy bidden mochten dat sy ir den wech neit 
cn benemen den sy eins deil myt so groissen 
arbeit voldoen hadde [.] A/ócht | ant en mochte 
yrre geyn weder kieren noch omme sien Ind alsus 

4 ia : eerst verge ten, daarna boven den regel% tus- 

schen sy en zo bijgeschrzonder aanw. 

5 der hs. der der; het tweede der is zwart door¬ 

gehaald. — ind sagen : Lat. illum dico enz. Zie de andere 

teksten, 

tl der na ^er het woord vronde, een dubbele fout: 
i*) vronde voor vronde, a#) vroude voor vrede. Lat.... non 

sicnl misericordia et veritas neque sicut justilia et pax. 

ƒ j de sele : de eerst vergeten, daarna met rooden inkt 

boven s bijgeschr., zonder aanw. 

i$ weder : de tweede e is slecht gemaakt en de kop. 

heeft er een andere boven geplaatst. 

so viele die siele Ind aldus weder kert soe vielen 
se nu end nu stonden se beyde up tot dat sij que- 
raen totten middel van der bruggen Ind doe sij 
daer quemen soe seghen sie hem te moete comen 
Den genen die dey [...] garven droich Ic segge dien 5 
Ind niet van den die men [r]eit Ind komende 
sullen sij komen mit blijtschapen ind brengen hoer 
garven Me,r van dyen dey schrijfture anders war 
dreyget Wye die nu lachet Want gij sullet [weynen 

ind] schryen Want aldus quemen sij to moete all 'o 

weynende neit als die ontferraherticheit Ind [| die èi.6*m 

warheit noch als die gerechticheit Ind die vrede[...] 
die onderlijnge cusseden Ind die siele die dar 
quam myt den garven bat deser zielen dat sie hoer 
die brugge neit en bekomerde Ind weder kerde Ind r5 
sie bat al dat se bidden mochte [dat] sie hoer den 
wech neit en bename den sie ein dell myt so groter 
arbeyt voldaen hadde[.] Afochtan en mochte hoere 
gheyn weder keren noch omme sien | Ind aldus 

5 dey [...] : na dey eene slecht gemaakte g en nog een 

onduidelijke letter zwart doorgehaald, waarsch. het begin 

van het volgende garven. 

6 men [j]eit: hs.: menicheit 

12 [...]: Ind die vrede herhaald. Heeft de K tekst 
misschien schuld aan deze herhalingt 

16 [dat] : hs. de 

B / so ontbr. — soe id. 2 weder op 3 totten : 
ten 4 dair comen waren soe — te ghemoete den 
genen ontbr. 6 van dien die men seecht Ende toe 
comende 8 mer van den die die s. 9-10 wenen ende 
screyen 12 Het herhaalde ind die vrede ontbr• 16 dat 
sy oir 19 en gheen 

G 
die siele stont so viel de coe ende als die coe stont soo viel de siele[,] dese tondalus[.] Aldus so 
vielen si ende beerden dit Nu so viel deen[,J nu danderef,] tote dat si quamen ter midde waert van 
deser brugghen Ende alsi tote daer commen i| waeren so saghen si commen in haer ghemoet den 
ghenen die de santé corens drouchf,] daer ic hu vooren af seide[,] harde seere weenende ende 

5 caermendc ende suchtende 

/ i esc loinialus : bijstelling van siele. Hier ontbreekt het Lat. et sic versa vice modo stabant et modo cadebant# 

u^que dum ad medium pontem veniebant. 

2 ileerden : vorm van herden (harden) = volharden, hier voortdoen. — Nu : de N niet gerubriceerd. 
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koe stont soe viel die ziel Ende aldus wederkeert. 
'Soe viel[*«] sij nu. ende nu stonden sij beide op. 
tot dat sij quamen totten myddel vander brugge. 
Ende doe sij daer quamen. soe sagen sij hem te 

5 ghemoet comen. den ghenen die de garven droech. 
Ic segge dien. ende niet van dien die men secht 
Ende comende sullen sij comen mit blijtscappen 
•ende brengen hoer gerven Mer vanden ghenen die 
die scrijftuere anders dreiget. Wee u die nu lacht 

10 want ghi sult weynen ende screien. Want aldus 
quamen sij te moete al wenende. Niet als die 
ontfarmherticheit. ende die waerheit Noch als die 

t4sa gherechticheit ende || vrede, die sich onderlijnghe 
kusseden. Ende die ziele die daer quam mitten 

'5 garven, bat deser zielen dat sij hoer die brugge 
niet en becommerden ende weder keerde. Ende 
sij bat al dat [sij] bidden mochte dat sij hoer den 
wech niet en bename. dien sij een dele mit soe 
groten arbeide voldaen hadde. Nochtant en moch- 

-20 te hoere gheen weder keeren noch om sien. Ende 

ig voldaeu : hs. vol daen. 

BI 2 vielen se nu. ende dan j mydden op die 
brugge 4 sagen sij: sij ontbr. 7 Ende ontbr. 8 hoer 
hande vol g anders waer, xie K. 13-14 die s. o. kusse¬ 
den : die ondercusden 75 die bat —die ontbr. 16 ende 
dat se 17 sij hoer : sij ontbr. 

ende als die cuwe stoent viel die ziel | ende 
alteynen contrarie | alse nu stoendense | alse nu 
vielense So verre ende so voert | dat si ter myddelt 
vander brugghen quamen ende doe ontmoetense 
dier zielen mitter boerden sangen[.] 

Z>aer bat deyn den anderen datsi niet en belette 
horen wech dien si mit groter pijnen ghegaen had¬ 
den | Elc baets den anderen oetmoedelijc | want 
hoere gheyn en mochte wederkeren | noch oec 

2 alteynen 1 verbeterd uit allteyaea; de tweede 1 geëx- 

pungcerd en loodrecht rood doorgehaald. — Het streepje 

na stoendense is rood op zwartt ib. r. 3 na voert. 

5 Het na saogen ontbrekende gedeelte komt ook niet 

voor in G 

7 si mit: tusschen deze woorden is een inktvlek waar¬ 

onder nog het eerste been eener m zichtbaar is. 

8 Het streepje na oetmoedelijk is rood op zwart. 

g oec : boven den regel bijgeschreven met aanw. 

A 5 die siele — sangen : santten 6 der ander 
8 der andre p negeen 

G 

Doe si mallic anderen aldus quamen te ghemoete[,] die siele die de santé corens drouch so bat deser 
sielen dat so haer de brugghe niet en soude beletten ende wederkeeren[.j Doe bat 00c de siele van 
tondalus der andere al dat so mochte dat so hare niet en wilde beletten den wech die sou so verre 
vuldaen hadde[.] Met deser talen ne mochten si deen den anderen niet gheliden[,] no achter wacrt 

1-4 Doe... hadde : deze plaats niet naar Vincentius, die dit g:deelte anders samenvatte, maar naar een JVagnertelst. 

2 wederkeeren : hs. weder keeren. 
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5 

io 

él 

*S 

5 
tl *sjh 

stoenden sie in droffheyden end staende bebloe- 
den sij die br[*]gge mit horen blode Ind doe sij 
langhe stonden Ind bewenden hoer sonden so ein 
wijsten sij niet hoe die eine gekomen was vur den 
anderen Ind dese siele doe sij over gekomen was 5 
so sach sij hoeren Engel den sij achter hoer gela¬ 
ten hadde Ind he sprach hoer toe mit soeten 
woirden Ind segede Willekome moestu sin ind 
sorch neit me van der koe Wantu ein bijste hoer 
niet mer schuldich Mer [<//*] siele toende hem 10 
hoer voeten al dagende dat sij niet mer gain en 
mochte Doe antworde die Engel Du salte geden- 
cken hoe snel dijne voete waren omme bloet te 
storten end hier omme soulde van Rechte |j in bl- 
dijnen wege ruwe sin [,] droeffheit md onselli- 15 

cheit [,] en hadde dij gods onlfermherticheit neit 
vur gekomen Ind doe hij dit gesecht hadde soe 
beroerde hy se ind maecte sy gesont ind also gienck 
hij vor Ind doe die siele seghede [:] ffaer sullen 
wy nu gain Soe antworde die Engel Ene alte 20 

K 

stoenden sy in bedroifnisse ind all staende bebloe- 
den sy de brugge myt yrem bloede Ind do sy lange 
stoenden ind bewey[«]den ire suilden so en wysten 
sy neit we der eyne vur den anderen gecomen was 
Ind dese sele do sy over gecomen was so sach sy [...] 
yrcn Engele Den sy achter ir gelaissen hadde Ind 
hey sprach ir zo myt soissen worden ind sachte [:] 
FFillecomen moistu syn[,] en sorgc neit mee van 
der coe[,] want du en bis ir neit mee schuldich 
Mer do de sele eme tzoente ir voisse alle dagende 
dat sy noit mee gaen en moechte Da antworde ir 
der Engele Du salt gedencken we snell dyn voisse 
waren omme [...] bloit zo stortzen Ind her omme 
soulde van rechte in dynen wege rouwe synf,] || 
droifheit ind onselicheit[,] en hcdde dir gotz barm- 
hertzicheit neit vur gecomen Do hey dit gesacht 
hadde so broirde hey [ry] ind machde sy gesont 
ind Also gienck hey vur ind do de sele sachte war 
soullen wyr nu gaen Da antworde ir der Engele [:] 

j bewey[«]ien : hs. beweyden 

4 gecomen : hs. Gecomen : de G niet gerubriceerd; 

id. reg. 12 en 19: Engele 

5 gy na sy het ivoor dje den, rood door gehaald. 

li moechte : verbeterd uit mochte, det boven den regel 

tmschen o en c bij geschreven tonder aanw. 

13 omme [...] : na omme een s; waarsch. wou de kof. 

het volgende stortzen schijven. 

17 broirde = beroirde. 

2 bi [u]gge: de u Ijkt meer of ten a, die echter slecht 

gemaakt is• 

10 Mer i aldus voluit; de M niet gerubriceerd. — 

[die] : hs. doe. 

12-13 gedencken : hs. geedeneken; de eerste e is tol een 

inktvlek vervloeid; daarom schreef de kof. te dadelijk cr 

naast. 

16 onlfermherticheit: de kop. meende eerst te schrjven 

ontferherticheir, doch veranderde dadeljk de h, waarvan 

hij neg maar het bovenste gedeelte geschreven hodf in m. 

19 hij vor : vóór vor een klein rood vlekje door het 

af geven van een rubricatie op bl. 63a. 

B 4 hoe : woe die een comen 9 sorch : roeke 
niet meer n al cl.: ende sy hem dagheden /; Doe : 
soe 15 in dijnen wesen rouwe ende droeffheit enz. Ne 
dijnen is het woord weghe doorgehaald, wat bewijst dat 
de kof. van een anderen tekst afschreef en blijkbaar ver¬ 
keerd begreep. Lat. in viis tuis. 

Q 
ghesien [.] no ghekceren ende al weenende bleven si staende [,] bebloedende die brugghe metten 
bloede van haren voeten Ende doe si aldus langhe ghestaen hadden ende si haer sonden ende 
mesdaden beweent hadden[fJ so ne wisten si niet hoe si deen den anderen ghelcdcn inicts der moghent- 
hede van gode Ende doe si over quamen doen sach so den inghele dien so achter ghelaten hadde 
Ende hi sprac haer an met grooter talen ende seide [:] Hel moetstu commèn sijn[,] laet gaen de coe 
want du en best /raer niet meer scu!dich[.} A/aer doe hem die siele haer |] voete tooghde ende claeghde 

/ bebloedecde ! hs. be bloedende. 
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aldus stonden sij in droef heiden. Ende staende achterwaert sien Aldus druevende stoendense 
beblode sij die brugge mit hoeren bloede Ende langhe tijt ende bebloeden die brug met hoeren 
doe sij lange stonden ende beweende hoer sunde. bluedighen voeten Alse herde lange tijt dus ghe- 
soe en wisten si niet hoe die een gecoraen .was staen hadden [,] biddende) ende hoer sonden 

5 voer den anderen Ende dese ziele doe sij over beweynende | waerensi deyn den anderen leden 5 
éi. !4sb ghecomen | was. soe sach si hoeren engel den sij si en wisten hoe | Ende die ziele mitter cuwe was 

achter hoer gelaten hadde Ende hi sprac hoer toe altemale overghevoert Ende den ingei den se 
mit sueten woerden ende sechde. Willecomen achter hoer liet sachse Ende hi spr[ac] te hoer mit 
moetstu sijn. en rueke niet meer vander koe. want sueten woerden | Wil!ecoem[,] seit hi[t] ghi en 

io du en biste hoer niet meer sculdich. Mer die ziele dorst niet meer rueken der cuwe | want ghi en sijt io 
toenden hem hoer voeten al dagende dat sij niet hoer niet meer sculdich Ende die ziel toende hoer 
meer gaen en mochte. Doe antwoerde die engel voete ende clagede zeer datse niet en raochte gaen 
Du salste ghedencken hoe snel dijne voeten wae- Dingel antwoerde | Ghedenct hoe snel uwe voete 
ren om bloet te storten Ende hier om solde van waeren lude te doeden | ende daeromme solde on- 

/$ recht in dijnen wege wesen rouwe [,] druefheit geluc ende mesval in uwen weghe hebben ghe- /j 
ende onselicheit En hedde di gods ontfarmherti- weest en hed u die ontferraherticheit gods niet te 
cheit niet voergecomen Ende doe hi dit gesecht hulpen ghecomen Ende mittien gheruerde hijse 

*/. 145c had. soe beruerde hi se. ende maecte se ghe- D sont. ende si ghenas | ende hi ginck voer Doe seide 
Ende alsoe ghinc hi voer Ende [doe] die ziele dziele [:] W'erwaert gae wij nu Dinghel antwoerde 

20 sechde. waer sullen wij nu gaen. Doe antwoerde 

4 Het streepje na biddende is rood op zwart, ib. r. 5 

na beweynende, tb. r. 13 na antwoerde, ib. r. 14 na doeden. 

5 in margine links naast de van bewfynenJe het 

woord die geschreven met dezelfde l6&* ecuwsche hand als 

monsieur van bl. 36. 

8 spr[ ’c] : verbeterd uit siede. dat zwarten roodgeex- 

r nngeerd en rood doorgehaald is, en waarboven staat 

['prj afkorting voor sprac. 

io Lat. de v&cca alterius ne cures. 

12 teer: bovenaan in margine bqgeschreven met aanw. 

A / aldus droefdense ende stonden so langen 
3 ende alsi — langen — aldus 5 den: vanden 6 niet 
hoe 7 dense : die si 8 sprac 10 roeken meer 
// Ende die ziel: maer alsi hem toende haer voeten 
ij ende si seere claechde 13 Dingel antw. : antw. hi 
16 u niet te helpen gek. gods ontferraherticheit 
17 ende metdien dat hise sach so genashise ende hi 
ginc voert doen sprac die s. 19 D. antw. ontbr. 

_1_ 

G 
den Inghele dat so niet ghegaen en conste Doe andwoorde die Inghele [:] Zaet di ghedincken hoe 
snel dine voete waeren omme sonden te doene ende hoe traghe si waeren om gode te dienene [.] 
//elpt hu cristus onfaermicheit niet ghi sullet jammerlike becoopen[.] /lis dinghel dit gheseit hadde 
so tastise ende ganstese Ende so ghinc also te voren ghedaen hadde Doe sprac dinghele [:] Wi moeten 

5 noch voort gaen Doe so sprac tondalus de siele Ay lacen[,] waer so sullen wij gaen Doe andwoorde 

4 ghinc : bij geschreven in margine rechts met dubbele aanw. (/\ — /\). 

Bl 6 soe : doe 7 hoer ontbr. 11 toenden : wen¬ 
den om oer voete 17 voercomen 18 beruerde ontbr. 
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Eyne altzo donckere pyne [...] verbeydet onser 
zocomp[*]t Weys name is fristinus[,] weys her- 
berge wyr in geynre manieren vur by en mogen 
gaen Ind all is dese herberge all wege vol [...] 

5 geste [...] nochtant begert der weirt noch mee 
ge[r]te zo vynden zo sijnen tormenten 

dit is de vi pyne der unkuscheit 

[7]nde do sy giengen durch doncker stede ind 
druge so sagen sy eyn offen huus dat altzo grois 

*/.s'b io was [...] als eyn hoge berch Ind it was||ront 
als eyn back oven ind da uis quam eyn vlam- 
rae de dusent schreedc verre verbrante alle de 
sielen de sy vant Mer dese sele de in eynre deyle 
alsusdacnige pyne geleyden haddef,] sy en woul- 

f5 de in geynre manieren narre^aen Ind her ommc 
sachte [sy] zo dem engele de sy leyde Wat 
sal ich onselige doen [.] 5iet[,] wyr genacken 
den portzen des doitz ind we sal mych ver- 
loesen Der engele antworde ir[:] Du. salt verloist 

donckere pijne ontbeydet onser toekomst Wies 
name is fristinus Ind wies herberghe wij in gheenre 
manieren vurby [...] en mogen gaen Ind al is dese 
herberge alle wege vol gaste noch tan begeert de 
woert noch meer gaste te vinden tot sijnen tor- 5 
menten | 

Die seste pijne als van pijnen der on- 
kuyssche[i]t 
End doe sie gengen doer donckere steede end 
drughe | Soe seghen sij een open huyss dat altc /o- 
groit was als een hoghe berch end twas ront ais 
een backoven end daer uut quam een vlamme die 
dusentich schrede verre verbrande alle die siele 
die sij vant | Mer diese siele die in enen deel al- 
sulcke pijne geleden hadden sij een woulder in 75 
geinre manyeren naerre gan Ind hijr omme sege- 
de sij to den Engel dye sij ledde [:] Wat sall 
ich onselligc doin | syet | wy genaken der porten bl 63<* 

der doyt end wie sall my verlosen | Die Engel 
antworde [:] Du salste verlost werden van deser 20 

1 pyne [...] vcibcidct: hs. pyne ver verbeydet. 

2 iocomp[j]t sa hs. zo compet. 

vol geste: na vol de twee letters st; de kop. had 

blijkbaar het eerste gedeelte van het woord geste, nl. gr, 

vergeten te schrijven — geste [...] : na geste het volgende 

zo vynden. 

6 ge[r]te : hs. gefte; de kop. schreef f voor f. 

8 /nde : ln het hs. is een klein vierkant plaatsje open¬ 

gelaten voor de hoofdletter. Moeten wij Inde o/-En de lezen ? 

— nde staat voluit geschreven, *t is de eerste maal dat die 

vorm voorkomt. 

8-9 Lat. per tenebrosa loca et arida. 
■ 

10 was [...] : na was het volgende te vroeg geschreven 

ront. Lat. ... erat maxima, ut arduus mooi pre nimia magni- 

tndine. Zie N. 

ij sielen : verbeterd uit selen, de i is boven de e bij ge¬ 

schreven^ zonder aanw. De vorm sielen kwam tot hiertoe 

niet voor. 

15 gztn : hs. Gaen, de G niet gerubriceerd. 

16 leyde : de d is verb. uit t, zit 22/14. 

1 toekomst: hs. toe komst 

2 in gheenre : hs. ingheenre 

3 en t hs. en en; het eerste en is zwart door ge• 
haald. 

19 Die : door de rubricatie een roode vlek op Di 

B / beidet onser comst 2 frustinus wes h. j mo- 
ghe (lees : moghen) — gaen ontbr. — dese : die 4 alle 
wege : altois — noch : altois 7 Titel: Vander sester 
pijnen der oncuyscheit 11 berch om die grote groit- 
heit van den huse ende et was r. (Verbeterd naar Lat.,, 
zie K.) 14 diese : die 20 antworden ende seide 

a 
dinghele [:] IV i sullen gaen tote eenen vreeseliken berghe die pristinus heel[.] //i ontbeit ons want 
wi ne moghen sine hei berghe niet gheseuwen no gheliden[,] wine moeten naer gaen[.] Altoos es sine 
herberghe vul van quaden ghasten omme te leedene in sine torment[.] 

A\si aldus hadden gheghaen een Stic tijts herdc donekeren wech daert herde deemster was[f] so saghen 
5 si een open huus ende dat huus was alte groot ende wijt als een berch ende het was ront als een hoven- 

/ jYa die (en roode punt, blijkbaar vóór den eigennaam pristinus. 

4 gheghxcn : verbeterd uit ghedaen ; de lettergreep daen staat rood op zwart doorgehaald tusschen de lettergrepen 
ghe en gbaeo. 
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die engel [:] Ene alte doncker pine ontbeidet onser 
tocoemste Wes name is frustinus. Wes herberghe 
wij in geenre manieren voer bij en moegen gaen 
Ende al is dese herberghe altoes vol gaste Noch- 

5 tant begeert die weert noch meer gaste te vinden 
tot sijnen tormenten 

Vanden pinen der oncuysheit Die seste 
pijne 
ENde doe sij ghinghen doer donckere steden ende 

io droege. Soe sagen sij een apen huys dat alte groet 
was want het was enen hogen bcrch. ende et was 

bLi+s* ront als een II back oven Ende daer uut quam een 
vlamme die dusentich screden [verre] verbrande 
alle die zielen die sij vant Mer dese ziele die in 

iS enen dele alsulke pine gheleden hadde. sij en wol- 
der in geenre manieren nare gaen Ende hier om 
sechde sij totten engel die sij leide. Wat sal ic 
onselige doen. Siet [,] wij naken der poerte der 
doot ende wie sal mij verloessen Die engel ant- 

2o woerde Du salste verloest werden van deser 

2 frustinus : Lat. : Phristinus. 

II want het was : deze lezing is eigen aan N en kan 

niet door het Lot. verklaard worden. K heeft op deze 

plaats het woord ront te vroeg geschreven; stond dat woord 

ook in het model van K en las N verkeerdelijk want, wat 

hem dwong het was bij te voegen om een tin te krijgen ? 

BI 3 in geenre wijs moegen ontgaen 7 Van der 
sester pijnen der oncuischer. 10 Soe : doe // want 
het was — een hoech berch. /j dusent /tfhier: 
heir 17 eerste sij ontbr. 18 genaeken 

Eyn verveerlic hangdief beijdt nae ons hijr voer Die 
pristinus het[.] *Sijnre herberghen en moghen wi 
en flgheyns syns ontgaen En al es die herberge al 
vol gaste | nochtan begheerter die weert alteynen 
noch meer 5 

Van eynen groten huyse daer eyne on- 
bluschelike vlamme uut blakede .vide. 
Alse dese twe ghingen desen ruwen donckeren 
wech saghensi eyn open huys van groetheiden 
gel ijc eynen groten berghe ende alront als eyn IO 
oven | ende uut dien monde quam eyne vlamme 
die | die zielen verbornde die in dusentich schreden 
nae daer waren | Mer dese ziele die eyn deyl 
des gelijcs ghcnoech hadde ghedoecht en wolde 
niet naerder treden | Ende seide tot horen Ingei | 75 
[Z?]esiet[J wi naken der poerten der doet | ende 
wie sa! my verlosen Dingel antwoerde | Van deser 

ƒ hangdief — tortor. 

6 Een gedeelte van den titel staat in margine rechts, 

daar de voor den rubricator opengelaten plaats te klein 

was. 

II Het streepje na oven is rood op,zwart, ib. r. 12 na 

die, ib. r. 16 na doet 

75 naerder : verbeterd uit naeder; de r bovenaan bij ge¬ 

schreven met aanw. 

16 [ZTjesiet: hs. lesiet. 

A 2 phristinus 3 en ontbr. — ontgaen : onlliden 
4 begeert hire 6 Titel ontbr. 8 Ende als — doncke¬ 
ren ruwen 7» dus. : m. 13 nae daer: daer niet bi 
en w. — een deels 14 des: dies — gedoecht also haer 
dochte en 15 treden : komen 

G 
bi.2S4* daer men broot in bact [.] Z?aer quam 00c eene vlamme huut die de sielen tor U menten [,] die so 

vant binnen dusentich screden naer [,] die verbernenden daer vander vlammen des viers Maer 
tondalus die dusghedanighe tormenten eens hadde ghesien ende gheprouft so ne wildiere ne gheens 
sins naer gaen Doe seide tondalus [...] tote den Inghele Ay lacen keylivighe sielef,] wat sal ic moghen 

5 doen ofte an gaen[.] 51et[,] wi naken der poorten der doot[,] wie sal mi verlossen Dinghele andwoorde 
ende seide [:J Van desen bitteren viere sultu wesen verlost maer du moets int huus gaen Ende 

7-J Voor de constructie cf. 69/j / lees alsof er na naer stond; ende 

4 [...] tote : de kop. had eerst geschreven tode, waa rsch jn l ijk. in de war gebracht door het volgende de; dit tode 

is zwart doorgehaald en tote ernaast geschreven. 

6 verlost : hs. ver lost. 
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werden van deser pusserster vlammen mer du salt 
in dat gaen da sy uis cornet Ind do sy dar 
narre quamen so sagen sy in dem mydcl der vlam¬ 
men staen vur der portzen de duvele[,] de pyn- 

5 re[,] myt bylcnf,] myt mcsseren[,] myt segen Mit 
gereetschaff an bvden sydcn scharpf,] mit beyssc- 

bt.s-ja len[,] myt hauwelen ind myt || seichelen de altzo 
scharp waren Mit spcisscnf,] myt spaden ind myt 
anderen reetscliafïen da sy myt villen mochten off 

jo onthoveden off lede mede aff hauwen off slaen 
I[«]d onder yren henden was eyn groisse menchte 
van selen de alle dese dynge leden de wyr vur 
genoemt haven Ind do de sele sach dat alle dese 
pynen merre waren vil dan alle de anderen de sy 

75 vur gesien hadde So sprach sy zo dem Engele[:] 
77ere(\] ich bidden off it dir genoget[f] verloese 
mych alleynen van desen pynen So ich geven dir 
orloff dattu mych leveren salt den anderen pynen 
dar wvr her na zo tomen sollen Do sachte der 

* 

20 cngcle Dese pyne is merre dan alle de anderen de 
57* du vui 1| gesien hais[,] nochtant saltu nacli eyn [...] 

butenster vlammen | mer du salst int huyss gaen 
daer sij uut kompt Ind doe sij daer naerre quamen 
so segen sij int mydden der ylammen staen voir 
tle poirten die duvelen[,] die pijnres[,] mit bi!en[,] 
mit messen[,] mit saghen[,] mit reetschappen an 5 
bcyden [...] sijden scharpp[,] myt beyttelen[,] mit 
hauwelen end mit sekelen die alte scerp weren[,] 
myt spyeten[,J mit spaden Ind mit anderen reet¬ 
schappen daer sij mede villen mochten off on[/]- 
hoveden off Ie Je mede aff slaen Ind onder hoeren 10 

handen was een groten dcil van zielen | Die alle 
dese dingen leden die wy vur genoemet hebben 
Ind doe diese siele sach dat alle dese pijnen merre 
waren vele dan alle die anderen die sij vurgesienc 
hadde soe sprac sij to den Enge 11 [:] //erre ich 15 

bidde oft dy gcnueget[,] verloesse my allenc van 
desen pijnen Ind ich geve dy oirloff dattu my leve¬ 
ren salste den anderen pijnen daer wy hier nac toe 
komen solen | Doe || s[/]ghede die enghel | Dese 
pine is meerre dan alle die ander die du vore ghe- 20 

siene heves[,] nochtan sultu noch een pine siene 

j viaiumen : hs. viatnën; het tweede afkortingsteeken 

voor de n is te veel. 

4 Lat. viderunt carnifices cum securibus et cultris et 

sarmentis et bisacutis cum dolabris et terebris et falcibus 

acutissimis, cum wqngiis et fossoriis et cum ceteris iostni* 

mentis enz. 

8 speissen : verbeterd uit spissen; de e is boven den 

regel tusschen p en i ibijgeschreven, zonder aanw. 

11 Ind : hs. Id, het afkortingsteeken voor de n staat 

bij vergissing boven de n van slaen. 

14*16 pynen merre waren dan alle... it dir genoeget : de 

inkt van deze woorden is wat verbleekt; 't schijnt wel dat 

men er met het eene of andere praegaraat is overge- 

gaan, wat een bruine vlek op het papier achtergelaten 

heeft. — vil : dit woord staat boven dan 

/5 Engele : de E niet gerubriceerd. 

21 eyn [...] pyne : na eyn het woord sten, uitgewischt. 

6 beydtrn[...] : na dit woord handen rood op zwart 

door gehaald. 

9*io on[r]hoveden : hs. omhoveden * 

19 s[ e]ghede : hs. soghede 

B 5 reyseappen 9 sy die zielen mede mochten 
vyllen off p- o onthoeffden 10 oir lede 11 deel 
zielen 14 vele ontbr. 15-16 here ic bid dyr 

G 
doe si naerder quamen doe saghen si in midden den viere voor de poorte staen duvelen met vierighen 
aexen ende met stocken ende met hauweclen ende bilen ende met vleghels ende met saghen ende 
met scaerpen sickelen ende met messen ende met spaden ende met menighen diveerschen instru¬ 
menten daer si de siclen mede tormenten Ende dese duvelen hadden onder hem eene groote menichte 

5 van sielen die si seere tormenten metten instrumenten voiseit Als tondalus sach dat dit torment 

5 ttir.nci.un : verbeterd uit tormeolten; de laatste t is met den neerhaal der volgende e tot één vlek vervloeid. 
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butenster vlammen Mer du salste int huus gaen 
daer sij uut coemt Ende doe sij daer naerre qua- 
men. soe saegen sij int mijddel der vlammen staen 

b 1.146a voer die poerte die duvelen die pijnres || Mit bilen [,] 
5 mit messen, mit sagen, mit retscapen an beiden 

sijden scerpe. mit beitelen, mit houwelen, endc 
mit sekelen die altc scarp waren. Mit speeten [,] 
mit spaden, ende [w/V] anderen reitscappcn. daer 
sij mede villen mochten of onthoefden of leede 

10 med af slacn Ende in hoeren handen was een groet 
deel zielen die alle dese dingen leeden die wij voer 
genoemt hebben Ende doe dese ziel sach. dat alle 
dese pijnen mecre waren voel. dan alle die anderen 
die sij voer gesien hadde Doe sprac sij totten 

75 engel Hcre[,] ic bid oft di genoegct[.] vcrloese mij 
allene van desen pinen ende ic gheve di orlof 

bi./46b dattu mij leveren salste || den anderen pinen. daer 
wij hier nae toe comen sullen Doe scchde die engel 
Dese pine is meerre dan alle die andeien die du 

20 voer ghesien heves. Nochtant salstu een pine sien. 

7j waren : eerst vergeten, Later bij geschreven, w.» 

rechts van den regel in morfine naait nieere en ren links 

op den volgenden regel voor voel — voel : dit woord is te 

verklaren naar K : merre waren vil dan, waar vil, zonder• 

ling genoeg, boven dan bijgeschreven werd. 

BI 2 naerre ontbr. 4 ende voer — die pijnres 
ontbr. 6 mit houwelen ontbr. 8 endc mit anderen 
dingen 9 mede ontbr. — of mit lede 15 ic biddi of 
— mij ontbr. 16 ic ontbr. 

butenster vlammen suldi verloest weerden | mer int 
huys daerse uut compt daer moetdi ynne Alse 
noch nare quamen | saghense vleyshouwer mit[...] 
aexen | met messen | mit duersbilen | mit egge- 
ren | ende mit scarpen sekelen | mit houwelen | 5 
mit speten ende mit alrehande wapenen daerse die 
siclen mede mochten villen[,] onthoefden ochte 
onlleeden Dese stoenden voer die poorten in myd- 
den der vlammen ende tormenten incnnyghe ziele 
mit desen voerseiden instrumenten Alse dese seel 10 
sach dat dit mecre pijnen waren dan si noyt te 
voeren gesien had[,] seidese totten Ingei [:] Heer 
mijn ic bid [//] verloest my van desen eynen tor- 
mente ic wille gheern al dander doeghen die hijr 
nae comen moghen Dingel seidc [:] Dit is eyn 15 
mecre tormente dan ghi noyt hijr te voeren saget J 
Mer noch seldi hijr nae eyn sien | dat boven al 

l Het streepje na weerden is tood op zwart; ib. r. 4 na 

aexen, na messen, r. 5 na eggeren, sekelen, en na hou¬ 
welen. 

3‘4 mit aexen : tusschen deze twee woorden staat axten 

zwart en rood geëxpungeer d en rood op zwart doorgehaald, 

3 4 Lat. Cum sccuribus (aexen; et cultris (messen) et 

sarmentis et bisacutis cum dolabris (duersbilen) et terebrh 

(eggeren ?) et falcibus acutissimis (ende mit scarpen sekelen), 

cum wangiis (houwelen of speten ?) et fossoiiis (spaden). 

4 met : aldus voluit. 

12 had : boven den regel bij'geschreven, wet aanw. 

16 hijr te : hs. bijtte. 

A 6 endc met sp. 8 poerte 9 der: die 10 instr.: 
tormcinten 13 icbiddu 14 doeghen : liden /iseide: 
sprac 16 noyt hijrte voeren : noch je tevoren 

G 
meerdere was dan hi noch ghesien hadden Doe seide hi toten Inghele [:] //eere mijn[,] ic bidde hu 

tl as4b dak ghi mi van desen tormenten bescermen wilt [.] Aroch soudic || lievere alle dandere tormenten 
dooghen die ic ghesien hebbe dan desen alleene Dinghel sprac [:] Desc sijn 00c meerdere dan 
eenighe die ghi ghesien hebt vanden anderen tormenten [.] JVöchtan sosulstu een meerdere torment sien 

4 ghesien : hs. ghe sien 
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pyne sien de boven alle manieren van pynen geit 
Ganck[,] sprach hey[,] in dese pyne want ver¬ 
woede honde verbeident dyn ind verwachten dynre 
zo compst dar in bynen Ind de sele wart altzo 

5 mailc bevende ind van bedruckenisse machtelois 
Sy bat den engele myt alre beeden de sy machte 
dat[...] sy dese tormenten ontgaen moechte mer 
sy en mochtes eme neit aff bedden Ind do dese 
duvele sagen dat dese sele in gegeven was so leif- 

I0 fen sy omrae sy ind veronwerden sy myt groissen 
verwyssen de sy ir deden Ind myt den vurgesach- 
ten roetschaffen slogen sy sy zo stucken Ind alsus 
worpen sy || si yn dat vuyr[.] IVut sa! ich sagen 
van den genen de bynnen desen huse waren Want 

j5 dar bynnen was weynynge[,] bedrofnysse[,] ru- 
we[t] versuchtunge[,] knyrssynge der tzcnden md 
gestedich vuyr Mer van bussen macht men vaste 
vuyr[.] Z>a was allewege giricheit ynne de neit in 
mocht versadit werden[,] nacht da en mocht neit 

20 vervulet werden de groisse galsicheit Sy worden da 

7 dat [•..] ay : na dat het woord hey, zwart doorgeh. 

14-13 Lat, Nam lactus et tristitia,dolor et gemitus et strï- 

dor deniium, lentus ignis exlriosecus, instrinsecus vero vas- 

tum coodebatur incendium, aviditas enz. 

die boven alle manieren van pinen geyt | Ganck[,] 

sprac he[,] in dese pine ([ Want verwoede honde 
ontbeyden Ind verwachten dijnen toe koemst daer 
en bijnnen Ind [...] die ziele wart altemale bevende 
end van bedrucknisse machteloes Sij bat den 5 
Engel mit alre beden dese mochte dat se dese tor- 
mente ontgaen mochte mer sij en mochtes hem 
neit aff bidden Ind doe die duvelen saghen [datJ 
dese ziele hem gegeven was soe liepen si orame 
hoer Ind veronwerden se mit groten verwitene 10 

dese hoer deden end mit den vursegeden reet¬ 
schappen sluegensij se te stucken Ind aldus woirpen 
sij se int fuer Wat sall ic seggen van den ghenen 
dijc bynnen desen huse weren Want dar ein byn¬ 
nen was weyninge[,J droeffheit[f] ruwe[,] versuch- 15 

ten[,] knijrssijngen van den tanden Ind gesteedich 
fuer mer van bueten maecte man vaste fuer | Daer 
was alletoes gijricheit in die neit en mochte ver¬ 
vullet werden noch daer ein mochte neit versade[/] 
werden die grote gulsicheit Sij || woirden daer oec 2obi. c4 

4 Ind : na Ind eene z9 begin van het volgende 

ziele, zwart doorgehaald. 

10 verwitene : de t verbeterd uit r. 

16 knijrssijngen : verbeterd uit knijssipgen; de r boven 

den regel tusschen ij en s bij geschreven, zonder aanw. 

17-18 vervullet: hs. vevullet. 

19 versadef/] : hs. versaden 

20 oec : door het af geven van een rubricatie van 

bL 63$ op de c is het juist alsof deze laatste uitgekrast is. 

B 4 en ontbr. 5 wart se machteloes 8-9 dat hem 
die ziele g. 12 Ind... : ende aldus in stucken w. 
14 dair bynnen dese huse was 16 van tanden 19 ver- 
sadet 

O 
dat groot es boven allen tormenten die ghi noch ghesien hebt Gaet[,J sprac hij[t] hier binnen want 
daer binnen verbeiden wreede viande dijns Dese siele bevede jammerlike van anxenen[.] So bat 
al dat so mochte den inghele omme dese pine tontgane maer so ne conste niet ontgaen in ne gheender 
manieren Ende die duvelen saghen dat hem lieden dese siele ghelevert was[.] Si quamen omtrent 

/ sprac bij : deze twee woorden zijn door een zwart verticaal streepje van elkaar gescheiden. 

2 verbeiden : hs. ver beiden. 
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die boven alle manieren van pijnen geet Gmc [,] 
sprac hi[.j in dese pine. Want verwoede honde 
ontbeiden ende verwachten dijnre toecomst daer 
en bijnnen Ende die ziele wart alte male bevende. 

5 ende van bedruckenisse machteloes [,] sij bat den 
engel mit alre beden die sij mochte dat si dese 
tormenten ontgaen mochte. Mer sij en mochtes 
hem niet af bidden Ende doe die duvelen sagen 

tl. i46c dat hem dese ziele ghe-1| gheven was. soe liepen sij 
10 om hoer. ende veronweerden sij mit groten ver- 

witen die sij hoer deden Ende mitten voersechden 
reitscapen slogen si se [testucken]. ende aldus wor¬ 
pen sy se int vuer. Wat sal ic seggen vanden 
ghenen. die binnen desen huusse waren Want daer 

/5 bijnnen was weyninghe[,] druefheit ende rouwe. 
versuchtinghe[,] krysselinge van tande. ende ghe- 
stadich vuer. Mer van buten macte men vast vuer. 
Daer was altoes giericheit ynne die niet en mocht 
vervult werden Noch daer en mocht niet versadet 

20 werden die grote gulsicheit Sij worden daer oec 

4 alte male : Lat. tota. 

ztf krysselinge : hs. knysselinge; boven het it been der 

n een gedeelte van een letter, wat doet denken aan eene 

verbetering der n in r. 

17 Zie K. 

BI / pijn 2 verwoedende 4 en ontbr. — dese 
ziel -* alte seer 9 ziele ontbr. 15 bijnnen ontbr. In 
het hs. is de lettergreep by tusschen daer en was uitge¬ 
krast, maar toch leesbaar, verzuchten knersinge 

die pijnen gaet | die ghi noyt ghesien of ghepenst 
mochtet hebben [.] Fbllic [...] gae wi in dit tor- 
mente | want verwuedde honde wachten daer uwer 
compst Dese siele beefde ende cramp van anxte 
ende bad hem hoe si zeerste mochte | dat si des er 5 
pijnen ontgaen mochte | Mer en mochte hoer niet 
ghesclrien De duvele de saghen datsi hoen gelie- 
vert was | voeren hoer over met lasterliken woerden | 
ende mitten voerseiden wapenen morseelden sijse 
al in stucken ende worpen die stucken int vuyer 10 

Wat salie daer meer af segghen Daer in was ghe- 
weyn druefheit | ende rouwe | versuchten | ende 
cryselinge van tanden | buten waeren die blakende 
vlammen ende bynnen eyn starek borrende brant 
van zielen mit eynre onversaliker ghiericheit van 15 

2 vollic [...] gae: tusschen dese ttose woorden staat het 

begin eener v of w loodrecht rood doorgehaald; misschien 

heeft daar de kop. het volgende wi willen schrijven. — 

Yollic \ Oudemans : haastig, terstond. 

8 Yoeren over : Verdam i. v. o vervaren = iemand op 

bet lijf vallen. Lat. circamvenerunt eum. — lasterliken : ver¬ 

beterd uit lasterliker, de slot* r is in n veranderd. 

13 buten enz.: Zie K; H verbeterde gedeeltelijk, doch 

zijn vertaling is verder minder juist: Lat. avidilas inex- 

plebilis semper inerat dbi, nee tarnen satiari poterat niraie- 

tas a gule. 

A / ghesien of: saecht ocht 5 hem ontbr. 6 hoer 
na mer 7 2dt de ontbr. // salicker 11-12 was rouwe 
droefheit versuchten e. c. v. t. ende geween buten 
14 brant: vlamme ende brant 15 onverseggheleker 
ende onversaedder g. 

G 
haer troppen ende verweten haer al dat so hoynt hadde ghedaen ende sloughense ontsticken met 
haren instrumenten ende woorpense bi sticken int vier[.] N\x mooghdi hooren wat tormente in 
pristinus huus was Daer was weeninghe ende criselinghe van tanden [,] cl eene vier van buten [,] 
maer binnen waest afgriselike ende groot In dit huus was altoos onvertallike ghiericheit[,] men const niet 

61.255a 5 ghesaden van menigher manieren van pinen[,] de D onscamelste pinen die men noynt hooren mochte 

/ troppen :'cf bl. 262b het werkw. troop ten. Trop is in Brabant nog bekend in de bet. van tros, Fr. gr-ipp;. — verw - 

ten : hs. ver weten. 
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ouch altzo sere gepynneget in yren schemden Mer 
intgegen der schemelheit ind dar ometrint sach 
men kremelc van woermcn ind ncit allcync in der 
werentlicher manen ind wy || ve schecmtenf,] mer 

5 ouch dat swarre is ind ich sonder bcdroifTnisse 
neit sagen en mach[,] ///en sach it ouch van den 
genen dc in dem scheyne der geistlicheit leveden 
we wredelichcn dc wormc dar ynne giengcn Also 
dat sy in allen sydcn sy mochte moede worden van 

to den pynen dat geyne krachte en mochte genoch syn 
omme dit zo liden Mane noch wyve noch geyne 
habyt en was ongepyniget van desen tormenten 
Ind des ich mych ontsien zo sagen dar zo dweyn- 
get mych dc myren Dat cloisteiliche habyt van 

15 manen ind van wyven was in desen tormenten 
Ind de scheenen zo syn van den hcilichstcn reili- 
giosen de ordelde men werdkh /.«> syn van merre 
pynen Do dese scie dese tonnenlen ind deser 
glichc de ongelouvflichcn $ynt[...] lange geleden 

20 hadde So kierde sy wedci in sich se ver ind bekante 

ƒ gepynneget: vefbet. uit gepynngegen; de g van pynng 

is met de griffel geexpungeerd en de kop. heeft van de 

slot- n een t gemaakt. 

2 omeuint : hs. ome trïnt. 

3 kremelc : verbeterd uit kremle/ de e is boven de 

m bij geschreven^ zonder aanw. 

5 swarre : verbeterd uit sware; de r is loven de r 

bygeschreven% zonder aanw. 

8 giengen : verb. uit gengen; de i is boven de e bij ge- 

schreven, zonder aanw. 

9 Sy mochte moede worden : alle andere teksten heb- 

ben so moede waren. Lat. ita ut ex omni parte cruciatibus 

fessis nulle sufficere vires ad tolcrantiarn possent. Schreef 

K verkeerd over of wijzigden de andere teksten ? 

11 omme : verbeterd uit öm; de e is boven de m bi/ge¬ 

schreven, zonder aanw. 

12 ongepyniget : verbeterd uil ongepynget; de i is 

boxen tien regel tusschen n en g bi/geschreven, zonder aanw. 

19 synt [...] lange : na synt dc letter gr. gel, het begin 

van het volgende geleden, zwart doorgehaald. 

alte sere gepinichet in hoerre schaemten [mer] 
tegen der [...] schamelheit ind daer ommelanck 
sach ment kremelen van wormen Ind neit allenc 
inder werliker manne ind wijven scheemten[,] mer 
oec dat swaerre is ind ic sonder droefheit neit 5 
segen en mach | men sach id oeck van den ghenen 

die in den schijne der gcystlicheit levenden C Hoe 
wredclic die worme daer ynne giengen also dat 
se in allen sijden so moede weren van den pijnen 
dat ghene erachten en moechten genoech wesen 10 

omme dat te lidene[.j il/anne noch wijff noch geyn 
habijt ein was ongepijnt van desen tormenten Ind 
des ic my ontsie te segghen daer to dwinct my die 
caritate Dat cloesterlijc habijt van mannen end van 
wijven was in desen tormenten Ind die schenen te *5 
wesen van den helichsten Religiosen de oirdelde 
men wiidich to wesen van merre pijnen Doe dese 
siele dese tormenten ind deser gelick de ongelove- 
lic sijn langhe geleden hadde so keerde sij weder 
in hoer selven end beken- || de hoer misscdaedich 20 bL 64l> 

2 der : na der de lettergreep schal, font voor 

scham, zwart doorgehaald. — [w^r] : hs. niet 

16 Religiosen : de R niet gerubriceerd. 

18 gelick : ic is tot een inktvlek vervloeid. 

B 12 nier teghen ende omlanc der scamelheit 
4 inder : ander 7 leveden 8 soc dat 10 soe dat 
ghene cracht ghcnoich mochte w. 13 des : dat 
14 end ontbr. 16 religioncn die ordtjen [lees : ordel- 
den?) men 

G 
Want dc manne ende de vrouwen specialic waren daer ghetorment met alte grooter pinen[,] want 
de stede vandcr scamelheit so sachmen wassende ende groyende vul woonnen ende in de scamelheit 
vanden mannen ende vanden wivcnfj niet allccnc vanden wecrlicken lieden macr also wel van 
ieligieuse[,] dat iet hu niet en can vertellen sonder droefheit De religieuse waeien secrc ghetorment 

5 meer clan lccc volc[,] o\cr midts dien dat si meer ghevroeden vander scriftueren dan leec volc want 
de vianden weiuiese met diveerschcn toimentcn dat in hem lieden gheenc macht cn bleef dc tormenten 

2 sachmen : de c is vet belet d uit 1; die letter was echter blijkbaar het begin der volgende h; er is niets aan uiige- 

krast r.och doot gehaald, alleen is het liggend streepje de c er bij gevoegd. 

4 iet : verbeterd uit ic; de t is nevens de c bijgeschreven. 
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6i.146,i alte seer ghepint in || hoere schemten. Mei tegen 
die schemelheit. ende omlanc sachment kremelen 
van wormen Ende niet alleen inder wereltliker 
mannen ende wijven scheemte. Mer oec dat 

5 swaerre is ende ic sonder druefheit niet seggen en 
mach. men sach et oec vanden ghenen. die in den 
schijne der geestelicheit leveden. hoe wredelick de 
wormen daer in ghingen[,J a\soe dat sij an alle 
sijden soe moede waren van pinen. dat geen 

ro crachte en mochte ghenoech wesen om dat te 
lijden. Manne noch wijve. noch gheen abijt en was 
onghepijnt van desen tormenten Ende des ic mij 
ontsie [te segghen, daer toe divingct my die mynne. 
Dat cloesterlic abijt van mannen ende wijve 7uas in 

r5 desen tormenten Ende\ die schenen te wesen van- 
6i. i4ya clen II heilichsten religiosen die ordelde[...] men te 

wesen weerdich van meerre pijnen {[ Doe dcse 

ziele dese tormenten, ende deser gelijc die on- 
gel[...] ic sijn lange geleden had. Soe keerden sij 

20 weder in hoer selven ende beken[...]de hoer mijs- 

H 

spijsen Die schamelheit van [...] den zielen waert 
ghetorment mit mennigerleye pijnen | Daer die 
schamel lede solden sta en beyde van mannen ende 
van wijven | Daer scheynt al cryetslingc van wor¬ 
men ende oec niet alleyn wereltlic volc Mer oec 5 
dat ic niet sonder groete vreyse segghen en mach | 
den gheestliken volken cropcnre inne wrede bees¬ 
ten ende woerden ghetorment in allen sijden | so 
datter || glieyn crachte jeghen en mochte staen 
Negheyn volc en was versiekert van desen tor- 10 
mente | noch gheordent | noch ander ende ic my 
oec schame te segghen | inonnichen ende nonnen 
waren oec hijr inne | ende so si van meer staet 
wacren | so si mcerghepijnt waeren Alse dese zeel 
lange ghedoecht hadde dese tormente ende derre 13 

gelijc die ongelocflike waeren | so bekindesse hoer 

I van [...] den tusschen deze twee woorden staat man¬ 

nen zwart en rood geexpungeerd en roo i doorgehaald. 

Blijkbaar was de kop. door het twee regels lager staande 

I van mannen in de war gebracht. 

4 cryetslinge = woeling, krioeling. Zie Kil. i. v. scatere, 

scaturire. Lat. set contra verenda ipsa putredine corrupta 

scaturire videbaotur vermibis. 

6 vreyse : Lat. sine gravi dolore. 

8 Het streepje na sijden is rood op zwart. 

A 2 menn. : so menger — daer die 4 scheynt : 
stont al krielende van 3-8 wereltlic: ongehout v. maer 
oec gehout volc (niet in Lat.) welc ic oec sonder vrees- 
se van herten niet wel seggen en der ende oec geeste- 
leec volc metten andren kropen hem lieden in haer 
scamelheit wreede heeste ende wormen (niet in Lat.) 
ende weidden so getormeint in allen sien so datter... 
910 tsegen staen en mochte ende geen v. vers. en was 
ro 14 tormente... Alse : tormeinten vanden genen die 
in onwetten hier leven ende papen ende nonnen ende 
oec soudict my scamen soudict alsoe noemen die 
pinen also iet sach ende so die papen moneken ende 
nonnen so si van meerdren stacie waren so si meer 
gepint waren ende als 15 ghedoecht: leden — desen 
feilen ongeloeffelcecken torm. ende 

G 

/ alte : hs. al te, al aan het einde van den regel. 

6 vanden : hs. van den, den aan het einde van den reg. 

13 na ontsie eene punt. — [te segghen... Ende] : niet 

in het hs. 

16 ordelde [...] : hs. ordeldede 

H pijnen : links in rnarg. bij geschreven, met roode op 

zwarte aamv. — Het rubriceeringsteeken is blauw. 

ig ongel[...]ic : hs. ongelilic Schreef de kop. fout voor 

ongelovelic? Zie K. 

20 beken [...] de : na beken de lettergr. dich, laatste 

lettergr. van het juist daaronder staande misdadich, ƒ<?/</ 
voor do, rood op zwart doorgehaald. 

BI / gepijnmcht 2 ende om oen krymmelen — 
Ende ontbr. 3 werlikeer 6 sach oec 8-9 an alle 
sijden : altijd 9 vander pijnen 10 genoech mocht 
wesen om die pijn te // Man noch wijf en was onge- 
pijnnicht enz. /> 5 des ... Ende] : ontbr. 16 heiligen 
— ordclden /; wcrdich te wesen 18-19 ongelic : on- 

lijdelic 19 Soe : Doe 

te ghedooghene [.] iViemcne so ne was quite van deser pinen [,] man no wijf. Weerlic. [...] 
religieus, prince. no grave. coninghe. bacnraetchen. rudders. no knapen, maer ic scaems mi te seg- 
ghene[,] maer de scamelheit dwincter mi toe[,] datter cloosterlic abijt | meest pinen heeft [,] beede 

ó/.ossb mannen ende vrouwen[,] priesters ende gheleert volc[.] //et es ter meester pinen gheordineert die 11 

1 ghedooghene t hs. ghe dooghene. — Weerlic [...] religieus: tusschen deze twee woorden slaat nr rood djorgehiitd. 

jm2 De punten van na wijf tot «a rudders zijn rood op zwart; die na knapen is rood. 

2 prince... knapen : door den vertaler bijgevoegd, niet in Lat. De vertaler had het% als uit de inleiding blijkt, op 

de hoofscht ridderwereld gemunt. 

4 gheleert, gheordineert 1 hs. ghe leert, ghe ordineert. 
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ir mysdaden ind werdich zo alsusdannigen tormen¬ 
ten ind pynen Ind do it onsem heren genoegede 
als wyr gesacht haven[,] so gevoilde sy sich uis 
den pynen zo syn Ind en wyste we[,] nochtant dat 

5 sy in duvsterheit ind in dem scheemen des doitz 
was Ind do sy neit lange da en sas so sach sy dat 
licht des levens [,] den engele den sy zo voeren 
leydeMerf...] sy de serc vervullet was van bitterheit 
ynd van bedroifenisse sachte zo dem Engele War 

*/• 59* io om here hayn ich so |] vil alsusdainge ind so grois 
pynnen geleden Ind wat is it dat ons de wysen 
lude sagen van der werelt dat vol is der barmhert- 
zicheit des heren [t] wa is syn barmhertzicheit 
ind[...] goedertierenheit [.] Der Engele antworde 

/j ir ind sachte [:] -<4uch dochter[,] we vil mynschen 
hait dese sentencie bedrogen de sy neit wail en 
verst[<?]nden Want all is hey barmhertzich hey 
is ouch gerechiich De gerechtichcit lont eicklichen 
na synen verdiensten ind de barmhertzicheit 

20 vergyft vil misdaden de wrachen werdich synt 

4 nochtant dat... : Lat. Sedebat tarnen in tenebris et 

umbrm mortis. 

6 da : verbeterd uit do; de rubricator heeft van de o 

een a gemaakt door middel van een rood streepje onder 

aan de o. 

7 voeren : vet beterd uit voren j de e boven den regel 

tusschen o en r bijgeschreven, tonder aanw. 

8 Mer [...] *y : na Mer het volgende de rood doergeh. 

q Engele : de E niet gerubriceerd. 

12*13 barmhertzicheit : verb. uit barmhertzeit; ich is 

boven rtz bygeschreven, tonder aanw. 

14 ind [...]: na ind staat goederh fout voor goedertp 

rood op zwart doorgehaald. — Engele : de E niet geru¬ 

briceerd, idem regel 18 : De 

17 verstanden : hs. verstnden. 

end werdich tot dusdanen tormenten end pinen 
Ind doet onsen heren genoechde als wij gesecht 
hebben so gevoelde [sij] haer ute desen pinen te 
wesen end en wijste hoe[,] nochtan dat sij in 
dusterheyden end in dem scheme der doet was 5 
Ind doe si neit lange [dar eiri\ sat soe sach se dat 
lichtdes levensDen Engel die sij te voeren leydede | 
Mer sij die sere vervullet was van bitterheiden end 
van drofheit segede tot hem Waer omme [here] heb 
ic so vele dusdanen end so groele pijnen geleden 10 
Ind wat ist | dat ons die wijse lude seggen van dat 
die werlt vol is der [...] ontfermherticheit [des heren, 

zvaer is sine ontfermherticheitJ end godertirenheit 
Die EngelI antworde end segede Ach dochtei[,j 
hoe vele menschen hevet die sentencie bedrogen *5 
die sij neit wall en verstoenden want al is hy ont- 
fermich hie is och gerechtich | Die gerechticheit 
loent eiken na sinen verdiensten en die ontfarmher- 
ticheit vergijft vele misdaden die wraken werdich sin 

3 [jy]: hs. be 

7 leydede : lees leyde ? 

10 end 2 hs. en • 

)2 det [...] : na der eene d, zwart doorgehaald ; blijk¬ 

baar wou de kop. nog eens der schrijven. 

B / tot desen t. 3 ghevocldcn sy 4 end ontbr. — 

sy en wiste niet 5 duysternissen — der doit oir vant 
Ende 6 doe sy dair niet langhe en sat 7 leide 8 bit¬ 
terheit ende d. 910 heer heb ic — ende dusdaen 
grote p. 12* 4 ontfermherticheit des heren wair is 
sijne barmhei ticheit ende guedertierenheit Ende die 
ingei j8 verdienste 

G 
vander Heligher kerken sijn alssi daer in mesdoen Doe dese siele dese tormenten gheanscout liadde 
ende ghedcoghet ende so te haer selven commen was Ende so kende ende lijdde dat sout wel verdient 
hadde[,] alst gode gheliefde so ghevoelde sou haer huut dien tormenten ende so ne wiste niet hoe 
soere hute ghequamf.] Arochtan dat so in deemsterheden hadde ghesijn ende in de scaduwe vander 

5 doot[,] nochlan sach so dlicht[...] des !evens[.] </en Inghele diese te voren gheleet hadde[.j Maer de 
siele die met bitterheden ende met zeericheden aldus gheleet was so seide tote den inghele Ay 

ƒ alssi : de tweede s staat op een i; de kop schreef eerst alsi fout voor alssi. — gheanscout: hs. ghe anscout. 
2 ghedooghet : hs. ghe doogbet. 

3 dlicht[...] : Na dlicht een loodrecht streepje. 
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dadich ende weerdich dusdanen tormenten ende 
pinen Ende doet onsen here ghenoechden als wij 
ghesecht hebben, soe ghevoelden sij hoer uut 
desen pijnen te wesen ende en wijste hoe. Noch- 

5 tant dat sij in duysterheiden. ende inden scheme 
der doot was I;nde doe sij niet langhe daer en sat 
soe sach sij dat licht des levens[,] den engel die sij 

H. te voeren leide Mer sij die seer [1 vervult was van 
bitterheiden ende van droefheit sechde tot hem. 

io Waer om here [...] heb ic soe voel dusdane. ende 
soe grote pine geleden. Ende wat is dat ons die 
wijse luede seggen. Van dat die werlt vol is der 
ontferm[//*r]ticheit des heren. Waer is sijne barm- 
herlicheit ende guedertierenheit[.] Die engel ant- 

/j woerdc ende sechde Och dochter [,J hoe voel 
menschen heeft die sentencie bedrogen die sij niet 
wael en verstonden. Want al is hi ontfermichf,] 
hi is oec gherechtich Die gherechticheit loent 
eiken na sijnen werken Ende die ontfermherticheit 

20 vergeeft veel mysdaden die wrake weeidich sijn 

4'S Zie K. 

7 sach : de h vet bet. uit eene andere onleefbare letter. 

io here [...] : na here het woord heb, ineengeloopeti 
en rcod op zwart dcorgehaald. 

BI / oer misdaet ende werdich dusdanen tormen¬ 
ten 4 te wesen na hoer 5 duisterheit — sceme of 
sceine 7 soe : doe p mit bitterheit ende droefheit. 
ende seide to-ii heb ic soe groete pijn geleden 16 heeft 
ontbr, 17 barmhertich 18 oec ontbr. /p werken : 
verdienten 

selven des wel weert Ende als god wolde ende 
wisse selven hoe | so ghevoeldesse hoer selven 
uuter pijnen ende vant hoer sittende daert herde 
doneker was inden scade vander doet Alse niet 
langhe gheseten en hadde | sachse wieder tliecht 5 
des levens[,] horen Inghel[.] Si[J die bitterheiden 
ende rouwes vol \vas[,] seide tot hem Acharme[,] 
waer by hebic so voel ghedoecht Ende wat eest 
dat die wijse lude seiden Deerde es vol gods ont- 
fermherticheitden | waer es nu sijne guedertieren- 10 

heit ende ontfermherticheit Dingel seide Achlase[,] 
dochter ende hoe mennich es bedroeghen bleven 
die [...] de glose niet en [...] verstaet Al is god 
ontfermhertich hi es oec mede gerecht Die ghe¬ 
rechticheit gieft eiken nae sijnen verdienten 13 
Ende donfarmherticheit verghieft mennige sonde 

13 die [...] : na die een verticaal zwart streepje. — 
glose : Lat. sententia. — en [.,.] verstaet: tusschen deze 
twee woorden staat een loodrechte streept waarschijnlijk 
het begin eener s, schuin zwart en loodrecht rood door ge¬ 
haald. Blijkbaar had de kop. verkeerdelijk daar de s van 
verstaat begonnen. 

15 verdiente : Kiliaen vermeldt dezen vorm als Hol- 
landsch. De vorm komt echter ook voor in G en in Br. 

A / des : dees wel verdient hebbende ende alst 
i‘2 ende wisse : en w. niet 2 selven ontbr. — so 
ghev. : maer gevoelde haer 3 haer selven 4 inde 
scaduwe — ende alse 6 ende si 7 rouwen — ach- 
ghermen // ontfermherticheien — seide : antwoerde 
— alacen 12 es enz. : esser die de glose niet en ver- 
steet ende esser bi bedrogen bleven want al es god 
14 oec ontbr. — gerechtich ende die 16 Ende don¬ 
farmherticheit verdienten : weggevallen waar sch.wegens 
het tweemaal voorkomende verdienten. 

G 

heere waer omme hebbic dusghedanen torment ghedooghet | Lieve heere[,J berecht mi dies ende 
wat es dat ons de vroeden seiden[.] Eerderijke waere vul van gods ontfaermichede seiden si ende 
van siere goedertierheit Ay lacen[,] waer es nu sine ontfaermicheit ende sine goedertierheit Dinghel and- 
woorde der sielen ende seide | Lieve Tondalus[,J hoe vele lieden heeft de scriftuere bedrooghen [,] ic 

5 meene lettele diese wel verstoeden want al es hi ontfaermich hi es gherechtich[,] sine gherechticheit 
bisjóa ghelt elcken||naer sine verdienten Maer sine ontfaermicheit verlact vele wraken van sonden[,] want 

j-jf .Dd vroor Je : hs. aod woorde. 
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Ind omnie dynre sunden willen so lydes du 
gerechtlichen dese pynen Mer dan saltu gode 
daneken als du de pynen sien salt de dir got oinme 

dl, 6oa syne barmhertzicheit ver | geven hait [.] öuch wer 
5 it sache dat got alle sunden verleisse wa by soulde 

dan der mynsche gerechtich syn Ind off der myn- 
sche de pyne neit en [...] ontsiegen[,] war omme 
dan soulde hey de sunden laissen Ind wat node 
were itdan[...]da[...]tde gebicht beddenpenetencie 

io doen soulden [,] wer it dat sy got neit en ontforten 
Her omme so ordiniert got alle dynek wail dat hey 
de gerechticheit voeget myt barmhertzicheit [...] 
Ind de barmhertzicheit myt gerechticheit Also dat 
geyne sonder de ander syn en sal Want off hey de 

75 sundere in dem lichame[,] de geyne bchoirliche pe¬ 
netencie endoentom syn barmhertzicheit[•••\spaeri\ 

dl, Cod noch '[...]tant lydent sy hie rechtverdelich omme ire 
verdienste overmitz der rechtverdicheit Ind all is 
it dat men de gercchtigcn omme ir gebrechc als sy 

20 leven aff nempt gerechtlich desen tzytlichen vur- 

4 na hait een melde griffel in het pap. gedrukt streepje, 

7 en [...] : na en de letter [, begin van (ont)fiegen ? 

8 soulde : de o is tot een inktvlek vervloeid en de kop, 

heeft er een andere boven geschreven, 

g it dan [ : na it de woorden laissen ind dan, rood 

op zwart doorgehaald; dan was eerst vergeten, en daarna 

boven laissen bijgeschreven. — da[...]t: hs. dait 

10 soulden : vetb, uit souden, de 1 is tusschen u ^ d 

bij geschreven, zonder aanw. 

12 barmhertzicheit [...]; na barmhertzicheit staat spar 

zwart doorgehaald; de kop. wou blijkbaar spart (of spaert?) 

schrijven in de war gebracht door het woord barmhertzi¬ 

cheit op r. l6. 

jy : vil alsusdanige ind so grois pynnen geleden Ind 

wat is it dat ons de wysen lude sagen van der werelt noch 

De kop. schreef nog eens bij vergissing het begin van 

fol. 59b; om aan te toonen dat de tekst, die op het laatste 

woord van fol. 60a volgen moest, eerst op den 4regel 

begon, schreef hij of misschien de corrector-rubricator de 

lettergreep noch met rooden inkt voor tant. Deze plaats 

bewijst dat K van een ander hs. of schreef. 

End om dijne sonde so lidestu gerechtelic dese 
pijnen mer dan saltu gode daneken als du dey 
pijnen sien salt die dy got om sine barmherticheit 
vergeven hefft Oec wert saké dat got alle sonden || 
verlie[/]e Waer bi soulde die menschen dan gerech- 5 
tieh sijn Ind ofte die mijnsche die pijnen neit en 
onsege[,] waer omme soulde hi dan laeten die 
sonden Ind wat noede were dan dat die gebiecht 
hadden penitencien doin soulden | Weert dat sij 
got neit ontfruchten | Hir omme so ordiniert got 10 
alle dinek wall dat hie die gerechticheit voget mit 
ontfermherticheit [ind die ontfermherlicheit mit ge¬ 

rechticheit] | Also dat gheen sonder die ander wesen 
sall want off hi die sondars in den lichame[,] de 
ghene behoerlike penitencie cin doen om sin ont- 75 

fermherticheit spaert[?] nochtan liden sij //ier recht- 
verdclic oem hoer verdienten overmits die recht- 
verd [icheit] Ind al ist dat men die gerechtigen om 
hoer gebreck als[*J leven aff neempt gerechtelick 
desen tijtliken vurspoet[,] so gijfft emegot al[j] sey 20 

5 verlif [/]e : hs. yerliere 

17-/8 rechtverd[/<rA7/7] : hs. rechtverdclic, blijkbaar 

dacht te kop. nog aan het 7 oorafgaande rechtverdclic. 

19 ahpj : hs. also 

20 al[$] : hs. al 

B / sonden 4 Oic offgod alle 5 verliete 5-tfdie 
mensche ghcrecht sijn 7 dan ontbr. 7-8 die sonden : 
toe sondigen 8 weer des die ghebijcht 10 ontfruch¬ 
ten : ontseghen 13 soe dat 15 behoerlike ontbr. 
17 verdiensten vermits der rechtverdicheit 18 ger. : 
rechtverdigen — als 20 als sy 

O 
naer dinc verdiente so dooghestu desen torment maer du suis dan gode daneken als hi hu van desen 
tormenten verlaten sal bi siere ontfaermicheit[.] Est ons hccrc al verliete[,J waer omme soude de mensche 
goet doen ende goet sijn. Lieve TondaIus[,] ontsaghe de mensche de pine niet[,] de sonden souden 
te groot sijn | Ende waer omme soude de mensche dan biechte spreken endc penitencie ontfaen 

5 over sine sonden het en waere dat hi gode ontsaghe Want met minnen ende met vreesen so comt 
men te gode [.] ^lso sente Jan seit[:J Fulmaectc minne ende vreese doet de sonden laten Hier 
omme hevet god alle dinghen wel ghevoughet want also hi sine ontfaermicheit heeft gheset metter 

4 omme soude l deze twee woorden zijn door een zwart 7'*rticaal streepje van elkaar geschillen. 

5-6 Want met ... laten .* door den vertaler bij gevoegd. 
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ü. #*7* Ende om dine sim J den soe lidestu gherechtelic dese 
pijnen Mer dan salstu gode daneken. alstu die pinen 
sien salste. die di got om sine barmherticheit verge¬ 
ven hevet Oec waert saké dat god alle simden vèr- 

5 Hete waer bij solde dan die mensche gerechtich sijn 
Ende ofte die mensche die pine niet en ontsaghe. 
Waer om dan solde hi laten te sundigen. Want wat 
noden waer dan. dat die ghebiecht hadden pene- 
tencie doen solden, waert dat sij gode niet en ont- 

io fruchten. Hierom soe ordiniert god alle dinc wael 
dat hi die gherechticheit voeget mit ontfermher- 
ticheit ende die ontfermherticheit mit gerechticheit 

bi.t4jd Alsoe dat geen sonder || die ander wesen en sal. 
want \off \ hi die sunders inden lichamen die ghene 
behoerlike penetencie en doen om sijne ontferm¬ 
herticheit spaert. Nochtant liden sij hier recht%feer- 
delic om hoer verdiensten, overmits der rechtveer- 
dicheit Ende al ist dat men die gherechtigen om 
hoer ghebreken als sij leven, af neemt gherechtlic 

20 desen tijtliken voerspoet. Soe geeft hem got als sij 

3 got : verbeterd uit gont • de n rood doorgehaald. 

7 Watr : d* W niet gerubriceerd. Het Latijnseh hs. 

te Trier alléén heeft : quare peccare parceret. 

12 ende die ontfermherticheit i onder den laatsten 

regel der bit. bijgeschreven met zwarte aanw. 

17 overmits : over staat aan het einde van den regel. 

20 hem : hs. l.e 

BI / gerechtlic : van recht 4 verliete : vergeve 
6 ontsegen 8 waert — dat ontbr. // mitter 13 der 
ander 15 sijne ontbr. 17 verdienten tg gebreec — 
als sij leven : al salicheit Lat. in corpore. 

H 

Ende 1| ghi doecht dese pijne nae uwen verdienten bt.ija 
mit rechte Mer dan soldi gode daneken als ghi 
sien solt die tormente die hi u vergheven sal Ende 
ochte god alle die sonden vergave | waertoe solden 
die minschen dan guet sijn Ende of si niet en ont- 5 
saghen die toimen'en waer toe solden si sparen te 
sondighen Ende waeromme soldense penitencie 
doen nae die biechte of si gode niet cn ontsaghen 
Daeromme god [,] die alle dinc wel ghevoecht 
heet[,] also hi mengde die gerechticheit mitter ont- 10 
fermherticheit. so heet hi oec ghetempert dont- 
fermherticheit mitter gherechticheit | dat deyn son¬ 
der dander niet en si | Want al Iaet hi den sonderen 
die gheyne penitencie en doen | guet gheschien 
in die werelt by sijnre ontfermicheit | nochtan 75 
moeten si hijr doeghen nae hoeren verdienten | 
nae sijnre gherechticheit Ende al eest datten 
gherechten luden eynich ongheval in die werelt toe 
cornet | hy synre gherechticheit[,] so woert hem 

5 niet : boven den regel bi/geschreven met aanw. 

13 dander : verbeterd uit ander; de d bovenaan bijge¬ 
schreven met aanw. 

16 Het streepje na verdienten is rood op zwart. 

A 3-4 ende oec ocht 5 ende ocht sy 6 tormenten 
wat ende waer om soude die meinsche sparen als om 
te sondegene ende waer om 8 of: ocht 16 doeghen 
ende liden 17 na sine 

Q 
gherechticheit also heeft hi ghedeelt sine ontfaermicheit Want al spaert ctistus den sondare die ne 
gheene penitencie doen en wille inden lichame[.] hi moet ghenieten tvonnesse dat over hem striken 
sal gods gherechticheit naer dat hi verdient sal hebben in sinen levene[.] A\ eyst dat cristus den 

bi.osób goeden meinsche || bieke laet hebben in sinen levene ende[...] hi es verduldich ende wel neemt[,J 

4 ende [..•] hi cs verschuldich : tusschen ende en hi staat op het einde van een regel hijt zivart door gehaald^ en 

aan het begin van den volgenden regel wel hout rood op zwart doorgehaald. 

4 en vgl. Blommaert zet een komma na levene, na neemt, na goed, na goede, doch voegt er geene verdere verkla¬ 

ring bij. De plaats betcekcnt o. i. : en is de meosch verduldig en neemt hij het gebrek aan aardtche goederen wel aan, zoo 

verleent hem Christus in de plaats daarvan het eeuwige leven en het eeuwige goed, in de plaats van het gebrek aan 

aardsche goederen, dat hij geleden heeft om niet te zondigen. Lat. : Et licet justis pro suis rxcessibus temporale commodum 

justi in col pot e degentibus tollitur, bona eis sice fine manentia cum angelis, dum c xcui.t coipora, misericorditer largitur. 
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bl. 6ia 

bl. 6ib 

E 

spoet[,] so gyft in got als sy van hynne scheydent 
by barmhertzicheit dat goet dat sonder eynde 
blyvcn sal Hie in geit ouch barmhertzicheit boven 
gerechticheit omme dat van eme geyn goet werck 

5 en blyvet ongeloent Mer hey vergyft vile quader 
wercke Want nemant en is vry van simden noch 
cyn kynt van eynre [| nacht Mer vil werden ver- 
loist van pynen dat si der schemcn des doitz neit 
en tasten Mer de sele krich weder ire krachten 

io overmytz desen verblidenden worden ind sacht zo 
dem engele Here[f] off it dir genocheit om dat de 
worde hei synt van den gerechtigen[,] als si neit 
en verdienen zo gayn in de portzen des dodes 
War omme leidit myn si dan zo der hellen Der 

75 engele antwordc ir [:] Is it dat dich beroert de sa- 
che war omme dat myn de gercchtigen[,] de geyn 
pyne cn verdienen zo liden[,] liedit om de pyne 
zo sien Dat deit men licht her omme op dat |) als 
sy de pynen gesien haven dar sie overmitz der 

2o genaden gotz aff verloist werdentf,] dat sy des zo 
mee verhytzen soilen in der mynen ind love irs 

ƒ hynne : hs. hyne 

5 Mer: verb. uit Me*; de kop. dacht eerst de r op den 

volgenden regel te plaatsen^ maar heeft te daarna boven 

de e bijgeschreven, tonder aanw. 

7 Lat. : multi vero liberantur a pena ut etiam non 

tangat eas umbra mortis. 

// genocheit verbeterd uit genocht; de ei is boven de t 

bijgeschreven zonder aanw. 

iS Lat. ; Si hoe te movet, cur enz. 

21 mynen ; hs. myne, de e is verbeterd uit n; blijk- 
baar wou de kcp. mynnen schrijven. 

BB 

van himmen scheyden by ontfermycheyden dat 
got dat sondcr endc blijven sall | Hier yn gaet oec 
ontfermicheit boven gerechticheit[...] om dat van 
[hem] geen goit werck bliven ongeloent mer hie 
vergijfft fijl quader wereken | Want neman is vrij 5 
[van] sonden noch oec ein kijnt van eenre nacht 
mer vele vorter verlost van pijnen dat sij der 
scheme der doet neit en tasten Mer die ziele 
kreech weder hoer crachten overmits desen verbli¬ 
denden woirden end segede toe den Engel | Heren iobl6s* 
off dy genouget om dat die worde hij er sin van 
den gerechtigen[,] als sij neit en verdienen te gaene 
in die porten der doet Waer omme leydet men se 
dan ter hellen Die Engel antworde hoer Ist dattu 
berue[r]t die saké waer omme dat men die gerech- /5 
tigen | Uie gheyne pyne en verdyenen te lydenf,] 
leydet om die pinen te siene | Dat doet men licht 
hir omme up dat alse sye dye pijnen gesiene 
hebben daer se overmits der genaden gods aff 
verloist werden [,] dat se des te meerre verhetten 20 

3 boven gcrechticheit[...] : hs. boven gerechticheit hoee- 

maal; het tweede b. g. is rood op zwart doorgehaald. 

8 Mer i de M niet gerubriceerd. 

IS beruc[r]t : hs. beruet 

B / van hier — ontfermherticheiden 2 blijven : 
duren 4 van hem — blivet 5*tf en is vry van 7 van¬ 
der p. 7-8 der scheme ontbr. 8z\t\tontbr. p-zovoer- 
iideden {lees : verblidenden ?) // off dat dy g. 14 dan 
ontbr. — hoer ontbr. 15 beroert die s. 16 verdiende 
17 licht ontbr. 18 up ontbr. 20 des ontbr. 

G 

hi vericcnter hem over dat eewighe leven ende dat eewighe goed[,] over dat hi breke hadde van 
eerdschen goede omme sine sonden te latenef.] Dit goet ghebruken sij met den Inghelcn alsi sterven 
so dat cristus ooc sine ontfaermicheit gheeft Want so gaet boven sijnder gherechticheit want negheen 
goet werc blijft onvergolden inaer hi vcrlact vele qinder ghewerken want men es sonder sonde niet[,] 

5 ja een kint van eender nacht[.] Maer vele so werder verlost vander pinen datsi niet en comraen ter 
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van hier scheiden bij ontfermherticheiden dat guet 
dat sonder einde blijven sal Hier in gaet oec 
ontfermherticheit boven gherechticheit Om dat 
van hoer gheen guet werck en blij vet ongeloent. 

4>i. 148a 5 Mer hivergyft voel quaderwerken.Want nye-[| ment 
en is vrij van sunden. noch oec een kijnt van eenre 
nacht Mer voel worter verloest van pinen. dat sij 
die scheme der doot niet en tast. Mer die ziele 
krech weder hoer crachten overmids desen verbli- 

io denden woerden ende sechde totten engel. Here[,] 
oft di genoeget omdat die woerde hier sijn van 
gherechticheit [,] als sij niet en verdienen te gaen in 
den poerten der doot. Waer om leidet raense dan 
ter hellen Die engel antwoerde hoer Ist dat ghi 

75 bekent die saken. waer om men die gherechtigen. 
die geen pine en verdienden te lijden, sij leidet om 

éi. 148b die pinen te sien. dat men licht hier om doet 1 Op 
dat als sij die pinen ghesien hebben daer sij over¬ 
mids der ghenaden gods af verloest werden Dat sij 

20 des te meer verbetten sullen inder mijnnen ende 

11 omdat: om : staat aan het einde van den regel. 

14 Ist... bekent: Lat. Si hoe te motet. 

nae hoere doet dewelike leven ghegheven by sijnre 
ontfermherticheit Ende in dien gaet dontfermher- 
ticheit boven die gherechticheit dat negeyn guet 
werck en blijft van góde ongeloent Mer voel qua- 
der werken verghieft hi Nyemen en es vry van 
all[Y]n sonden | eyn kijndekijn van eynre nacht 
niet |1 Nochtan weerden vole zelen verloest vander 
hellen Mer dese scel die cracht ontfaen had in hoer 
selven van desen troestliken woerden | sprac totten 
ingei[:] Kersene here | die niet verdient en hebben 
in dye helle te varen | waeromme laetmense daer 
varen Dats daeromme[,] seide dingel | als si die 
swaer tormenten ghesien hebben daer si ave ver¬ 
loest sijn | datsi te meer horen schepper solen 
loven ende daneken ende te meer selen bemen in 

6 all[*]n ; hs. allan — Het streepje na sonden is roo*l 
op zwart. 

10 here : aldus voluit. 

BW sonder einde : ewelick 4 ong. en blij vet. 
8 sceine of sceme? Lat. ut etiam non tangat eos um- 
t>ra mortis, n genoeget soe segge my. om dat enz. 
Lat. Domine, si placet, quia enz. 14 Ist dat gi begeert 
te weten die saké Waer om dat.. 17 dat doetmen 
licht hier om, als K. 20 verhetten =* bernen inder 

A 3-4 dat... ongeloent: dat geen goet van hem en 
blijft ongeloent 6 niet vóór eyn op r. 6 7-8 vander 
hellen : dat si terhellen niet en komen 10 kersene : 
keren (Jout voor kersen?) heer ende die ro-tt waer... 
varen : waer omme seint mense ter hellen ende 
doesse daer voeren om die tesiene 

G 
deemsterheit der doot Maer dese siele so ghecreech weder haere cracht met deser troosteliken redenen 
die so hadde vanden Inghele Ende doe sprac so toten Inghele [:] 7/eere[,] waeromme leetmen de 
goede menschcn ter poorten der doot alsijs niet verdient en hebben daer in te gane Dinghel and- 
woorde [:] Ifïlstu dat weten [,] cristus doot omme de redenef,] alsijt ghesien hebben de grootc 

3 tormenten daer si bi gods graden af voorsien sijnf,] dat si dan te heetere souden sijn in de minne goJs 

2 Inghele : de I niet gerubriceerd. 

3-4 and woord e : hs. tod worde 

4 Lat. : SI hoe te movet, cor joiti, qui penas non patiuntur, ad videndas illas dueuotur, ideo fit ut vi*i* torraeiui% 

a quibos liberantur ent. 
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scheppers AIsus weder orame gekiert so leydet 
men de sele der sunder eirste zo der heilige glorie[,] 
op dat [,] als sy gesicn haven de verdiensten de 
sy wyl ens leissen [,] dat yre bedroifnisse als sy 

5 comen zo den pynnen zo meerre sy Als sy geden- 
ckcn soelen der gloriën de sy zo voeren bedden 
mogen verdienen Ind sy also de mee gepynt solen 
syn want geyne pyne en is swarre dan dat aff 
schcydcn van dem gotlichen angesichte ind der 

io heilger Engele geselschaff Ind her omme wart der 
êi. 62a preyster den du over de brugge |j sonder anxste 

seges gaen gcleit zo den pynen[...] op dat[,] als 
hey de gesien hedde[,] zo hitzlicher soulde byrncn 
in der mynen gotz de in dar aff verloist hadde ind 

75 zo der gloriën geroiffen Want hey wart gevonden 
eyn getrouwe wys knecht Ind her omme sal hey 
ontfangen de crone de got ^eloift hait den gene 

de in mynen Ind na desen worden sprach hey [:] 
Omme dat wyr noch ncit gesien en h[<?]ven alle 

1-3 Lat. : Sic c contrario animt prccatoium, que digne 

cternis suppliciis juciicantur, piius ent. Zie £, dat de ont• 

brekende bepaling van peccaloium aan gevuld heeft. Geldt 

het hier een persoon lijke verbetering van B of wijst dit op 

een anderen oertekst? 

5 pynnen : hs. py- rë, py aan het einde van den regel. 

6 gloi ien : verbet, uit gloren; de i is boven den regel 

tusschen r en e bijgeschreven, zonder aanw. 

10 Engele : de E niet gerubriceerd. 

12 pynen [...] op : tusschen pynen en op de letter p; 

waarschijnlijk vtou de kop. nog eens het woord pynen 

schrijven. 

J3 byrnen : hs. byrnen 

17 ^eloifi, ^ene : hs, Geloift, Gene, de G niet geru¬ 

briceerd, 

18-19 Reg. 18 na bey, en reg. 19 na huen een verticaal 

met de griffel gemaakt streepje. 

l9 b[a]ven : hs. huen 

soelen in der mijnnen Ind love hoers sceppers 
fl Aldus[...] weder omme gekert so leydet men 
die siele der sonder ciist to der heiligen gloriën op 
dat[,] als de gesiene hebben die verdiensten die 
sie willens[...] li[e]ten[,] dat hoer droflheit als sie 
komen toe den pijnen toe meene sij[,] als sie 
gedeneken soelen der gloriën die sij toe voeren 
hadden mogen verdienen Ind sij alsoc toe mer 
gepijnt soelen wesen Want geyne pijne is merre 
ind swarre dan dat affscheyden van den gotlichen 
ansichte End der hilligen Engel geselschap Ind 
hier omme was de preyster den du over die brugge 
sonder vrese segest gan geleydet toe den pijnen | 
Op dat als hic die geseyn hadde toe hetliker soulde 
bernen in die mijnne gods die on dar aff verlost 
hadde end ter gloriën geroepen [,] want he was 
gevonden ein truwe wdjs knecht Ind hic omme sall 
hey H ontfaene die crone die got beloflt heeft den 
ghenen die hem mijnnen Ind na desen woirden 
sprac hie | Om dat wi noch niet gesiene en hebben 

2 Aldus [...] : na Aldus een hóófdletter A, rood door- 

gehaald; blykbaar wou de kop. nog eens Aldus schrijven, 

5 willens [.,.] : na dit woord liden en de letters dh, 

rood op zwart doorgehaald en rood geëxpungeerd. — 

li[**]ten : hs. liieo. 

p is merce 1 niet in de andere hss. 

B i dat loff ons sceppers 2 omme ontbr. 3 die 
sielen der sonderen die men te rechte ordelt ten 
ewigen pijnen toe der heyligcr g. (zie nota op K) 

6 als sie : ende dat sy g. 8 Ind sy... : ende dat sy 
des toe meer sullen ghepijnt werden want ghene pijne 
en is soe zwair als verscheiden toe sijn 14 als : alsoe 
— toe ontbr. 15 die : den — on ontbr. 

G 

ende haers sceppers [.] iEhde die verdoomt sijn ende den ceweliken torment verdient hebben die 
bi.*s7* leetmen eerst endc vertooght hem de glorie gods om datsi te meer pinen sullen || hebben ende rouwe- 

hebben als si die glorie hebben ghesien die si willens verloren hebben Ay lieve tondalus[,] negheen 
torment es so zwaer als versceeden te sine van gode ende vanden cewighen levene Ende vanderv 

5 ingheliken gheselsccpe endc hier omme so was de pape[.] die ghi gaen saeght over die brugghe[,j 

2 vertcoght: hs. ver toogbt. 

j regheen : hs. re gheen. 

5 

10 

'5 

61. 

20 
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love hoers sceppers Aldus weder om ghekeert. soe 
leidet men die zielen der sunders irst tetter heiliger 
glorie. Op dat als sij gesien hebben, die verdiensten 
die sij willens lieten, dat hoer druefheit als sij 

5 comen toe den pinen toe meerre sij. als sij geden- 
cken sullen der gloriën die sij te voeren hadden 
mogen verdienen, ende sij te meer also ghepint 
sollen werden Want gheen pine en is sware dan 
dat afscheiden van den godliken ansichte. ende 

10 der heiligen, ende engelen geselcap [...] Ende hier 
tl. 148e om was die priester den du over [ die brugge son- 

.der vrese sageste gaen gheleidet totten pijnen Op 
dat als hij dat ghesien had toe heeteüker solde 
bemen inder mijnnen gods die hem daer af ver- 

15 loest had. ende ter gloriën geropen. Want hi was 
ghevonden een ghetrouwe wijs knecht. Ende hier 
om sal hij ontfangen die crone die god gheloeft 
hevet den ghenen die hem mijnnen Ende nae 
desen woerden sprac hij Om dat[...] wij [noch] niet 

20 ghesien en hebben alle der quader pijnen, soe 

10 [...] : En hier om rood doorgfhaal i. 

IQ Omdat [...] : na Om het woord dat rood doorge¬ 
haald, 

BI / ende love ontbr. — ghekeert ontbr. 5 toe 
den : totter 7 gepijnycht 10 der heiliger engelen als 
K. Lat. i sanctomm angelorum 12 vrese : anxt — die 
was geleyt 13 heyter 15 ter : totter 16 een getrou 
knecht 

sijnre mynnen Ende also oec die selen die ter 
hellen weerden ghewijst Die weerden oec teerst 
ghelevt ter heyliger gloriën omme dat[,J als si 
ghesien hebben den loen | dien si al willens verlo¬ 
ren hebben ende si ten tormenten comen | dan 5 
ghedeneken solen der blijtscappen ende hem noch 
meer beserighen Negheyn tonnente en es so groet 
alse ghescheiden te sijn vanden acnschijn der 
gotliker moghentheit ende van den heyligen ingelen 
Ende daeromme die pape[,j dien ghi onghescaet 10 

saget gaen over die brugghe[,] hi was geleyt ten 
tormenten | orame dat[,] alse hijse ghesien had- 
de[,] dat hi te meer solde bernen mitter minnen 
gods | hi was ghevonden eyn guet ghetrouwe 
knechte ende vroet Ende daeromme sal hi ontfaen 15 

die croene des levens | die god geloefde den ghe¬ 
nen die hem minnen Ende dan seide hi voert II .. . _ 
Irant wi noch niet alle die tormente gesien en 
hebben so gae wi Doe seide die ziele [:] [...] öchte 

5 dan : verbeterd uit dac; de t zwart gtexpungeerd 
en schuin zwart doorgehaald; de kop. heeft dan boven di t 
het afkortingsteeken voor d geplaatst. 

q Van d. h. ingelen is volgens Lat. bijvoeglijke bep. 
van aenschijn. 

IQ ochte : voor dit woord staat oesfout voor och, zwart 
en rood geexpungeerd en rood door gehaald. 

A / oec also — selen som 2 weerden na ghewijst 
— Die: si 5 dan: dat si 6-7 bliscap ende noch meer 
hem dan verseerren selen ende geen t. 8 aenschijn : 
gesichte q mogenticheit — ende... ingelen : ende 
van alden ingelen santen ende santinnen ende 
10 dien: die 13 mitter : inder 14 ghevonden...: een 
vroet ende een goet getrou knecht vonden ende 
iQ seide : sprac 

a 
gheleet ten tormenten omme de redene als hise saghe dat hi te heeter wesen soude in der minnen 
gods te cristume waert[,] diene te siere gloriën gheroupen hadde want hi was goet ende ghetrouwe 
in sinen levene. Z?aer over heeft hi ontfaen de erve die hem cristus heeft belooft ende allen den 
ghenen die sinen wille doen ende minnenne Hier naer sprac dinghele toter sielen[:] JPij moeten ons 
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éi. Cja 

K 

der [...] quader pynen so saltu dich snellen dat 
wyr comen omme de zo sien de wyr noch neit 
gesein en haven Do antworde de sele[:] Is it dat 
wyr dar na weder soillen kieren zo de gloriën so 

5 bidden ich dich dattu snellichen vur myr geis zo 
der pynen wart [| 

Dit is van der vij pynen der gener de 
qualichen leven in geistlichen leven 
Alsus gienck der Engele vur ind sie sagen eyne 

Mo beest de sere ongelich alle den beesten was de sy 
vur gesien hadden[.] De hadde tzweyn voisse ind 
tzweyn vloegel ind eynen altzo langen hals ind 
eynen yseren beek Sy hadde yseren dauwen ind 
u is yrem monde quam eyne onlesschelichen vlamme 

75 Ind desc beest sas op eyme putze de dicke ver¬ 
vroren was Ind sy verslant alle de selen de sy 
crygen conde Ind do sy in yrem bueche overmitz 
den pynen zo neit vertzeirt waren so warp sy si in 
den putze li weder der so dick [...] vervroren was 

20 Ind da worde sy weder vernoyet zo dem pynen 

ƒ der quader : na der een q te hoog boven de lijn 

geschreven. 

j en haven : boven de e een zwart puntje. 

3.4 Reg. 3 na haven en na sele, reg. 4 na kieren, een 

verticaal met de griffel gemaakt streepje. 

6 w ait ü onder den regel onder pynen geschreven. 

q Engele : de E niet gerubriceerd. 

10 Ara beest een streepje met de griffel in het papier 

gedrukt; idem reg. 14 na vlamme 

iQ dick [...] vei vroren : na dick een slecht gemaakte v. 

alle der quaeden pijne soe suldy[...] u haesten dat 
wy komen om dye to siene die [zc/v] noch niet 
geseyn ein hebben | Doe antworde die siele[:] Op 
dat wy daer nae weder soelen keren ter gloriën so 
bidde ic dy dattu haestelike vur my gaest ten 5 
pijnen wart 

C Van [der] pijnen der geenre die in 
der gesteliken state quelike leven 
Aldus gienck die Engel vur Ind sie saghen ein 
beiste die sere ongelijck alle den beisten was die 10 

sije vurgeseyn hadde[.] Die hadde twe voete ind 
twe vlogele Ind enen alten langen hals Ind eynen 
yseren beek Sy hadde yseren dauwen ind [...] uute 
horen mundc quam een onlesschelike vlamme Ind 
dese beeste sat op eenen putte de dicke vervroren 75 
was | Ind sij verslanck alle die sielen die sij krigen 
konde Ind doe sij in hoeren buke overmitz desen 
pijnen [/o niet zerteirt waren soe zuarp syse in den 

putte weder der soe dicke vei vroren zvas Ind da wor¬ 

den sy weder vernoyet totten pynen] mer all die sielen 20 

I u : voor de u de neer haal cener p; blijkbaar wou 

de kop. het voorafgaande pijne schrijven. 

/j ind [...] : na ind zijn rood op zwart door gehaald de 

woorden weers wte; de w van wte is zelf uit wat anders 

verbeterd; door die verbetering was het woord onduide¬ 

lijk geworden cn schreef de kop. of waarschijnlijker de 

rubricator het opnieuw er boven. 

18-20 [to niet... pynen] : niet in het hs.% blijkbaar 

over geslogen wegens het tweemaal voorkomende pynen. 

B / alle die q. p. 1-2 dat wy komen ontbr. 2 die 
wy noch 5 gaeste 7 Die sevende [pyne] der gheen- 
re die in g. 10 aldcn anderen b. 13 oic yseren c. 
16 Ende dese beeste verslant 16-17 crigen mochte 
17-18 vermits den pinen 18 pijnen toe niet verteert 
waren soe werp sy die weder inden putte die soe 
dicke vervroeren was ende dair worden sy weder 
verniet ten pijnen mer alle die z. 

G 
haesten want du hebs de pine noch niet ghesien [,] laet ons noch voort gaen Doe seicle de ziele [:} 
•Sullen wij namaels ter gloriën commen ende weder kecrcn[,] so bicklie hu dat ghi vaste vooren gaet 
ter pinen waert[.] 

/dinghel gine aldus vooren | ende sij saghen eene beeste die herde onghelije was den anderen beesten» 
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saldi u haesten. dat wij comen om die te sien. die 
wij noch niet gesien en hebben. Doe antwoeide die 
ziele Op dat wij daer na weder sullen keeren ter 

bi.r48J gloriën, soe bid ic di dattu haesteliken || voer gaeste 
5 ten pinen wart 

Van[den] pinen der geenre die in gees- 
teliken staet qualiken leven 
ALdus ghinc die engel voer Ende sy sagen een 
beest die seer ongelic alle den anderen beesten 

io was. die sij voergesicn hadden Die twee voete had 
ende twe vlogelen Ende enen alten langen ha[/]s. 
ende enen isseren bec. Sij had iseren dauwen 
Ende uut hoeren monde quam een onlesschelike 
vlamme. Ende dese beeste sat op enen putte die 

75 dick vervraren was Ende sij verslant alle die zielen 
die sij crigen konde. Ende doe sij in hoeren buke 
[overmits den pyncn] teniet verteert waeren. soe 
werp si se weder inden putte, die soe dicke ver- 

bi.i49* vroren was Ende daer worden sij I weder vernuwet 
20 [tot] den pinen. Mer alle die zielen beide van 

8 A : blauwe hoofdletter. 

9 anderen : Het woord ontbreekt in K en Bry doch 

komt voor in B en in G. Lat. omnibus, quas ante viderat, 

bestiis en». 

ii ba[/]s : hs. hads 

/7 Lat. dum in ventre ejus per supplicia redigeremur 

ad nihilnm enx. 

BI 3 totter 6 Van den pijnen der goenre die in 
geesteliken staet sijn. 9 alden jo se /; alten 
ontbr. — hals 12 ende id. 15 al 17 overmyds der 
pijnen 18 warp 19-20 vcrnyt ter pijnen 

wi noch weder ter gloriën keren solen | so bid 
ic u dat ghi haestlic voergaet ter tormenten 
waert 

Vander eyseliker beesten op ten ver- 
vroeren water .vijde. 5 

Doe dingel aldus voer ginck | so saghense eyne 
beeste die alle den beesten die sy te voren ghesien 
hadden ongelijc was | mit twen voeten ende met 
tween vlogelen | oec hadse eynen langhen hals | 
ende eynen yseren beek mit yserinen dauwen | 10 

ende ute hoere muien blakedde evne onblussche- 
like vlamme Dese beeste sat op eyn vervroren 
water ende verslinde alle die zielen diese vant Ende 
alse die selen in horenlichame van swaren tor¬ 
menten wel nae te nieten waeren ghedeghen so 15 

loesdesise weder in dat vervroren water Ende daer 
woerdense wieder vernuwet ten selven pijnen ende 
ten tormenten | Ende alle die zielen beide van 

9 liet streepje na vlogele o is rood op zwart. 

14 [...] lichame : voor dit woord staat een h schuin 

zwart en loodrecht rood door gehaald. 

15 ghedeghen : Lat. et dum redigerentur ad nihilum; 

zie Verdam s. v. riiën, waar een voorbeeld van te niete dién 

vermeld wordt uit Melis Stoke I, 1275* 
17 selven : boven den regel bij geschreven met aatiw. 

A / kcerren selen vóór ter 2 haestlic : veranderd 

in ende wi ons haesten na waert. 4 Titel ontbr. 

6 Doe : Daer 8 twen : twee 9 tween : twee // bla- 
kerdc 12 ende dees 12-13 vervorssen water cf. 16 
13 verslonde j6 vervrosen cf. 12 17 ter pinen ende 
ter t. — selven ontbr. 18 alle : als 

o 
die si vooren ghesien hadden [.] So hadde twee voeten ende twee handen ende twee vioghelen ende 

bt.2S7b eenen langhen hals ende eenen yserinen bec ende yserine |) claeuwen Huut haeren monde so quam 
een afgriselic vier [.] De se beeste staet up eene vloet die menich waerf vervorsen es[.] Dese beeste 
verslont alle sielen die so vint Ende als si te niente sijn verteert in haeren buuc metten tormenten[.] 

5 so werpensise Imte in de vloet diere vervorsen es ende daer werden si vernieut ten tormente[.] De 

3 vervorsen : hs. ver vorsen; tb. r. 5. 
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Mer alle de selen beyde van manen ind van wyven 
worden kynt dragende de in den putze vielen 
Ind alsus verswart verbeyde sy der tzyt des ge- 
beirens Mer bynen worden sy gebeissen ind gepyn- 

5 niget in yren inaderen als slangen beissen van 
dem kvnde dat sy ontfangen hadden Ind alsus so 
quatnen de onseligen in dat stinckende wasser 
van der doder see zo samen vervroren Ind do de 
tzit des gebeirens quam do ver[z/]ulden sy de helle 

io myt krysschen ind myt roiffen Ind alsus so gebeir- 
m 63b den sy slange[.] Sy gcbeirden I ouch sagen ich 

neit allcyne de wyve mer ouch de manne Ind neit 
alleyn durch de leede de de nature zo alsulchen 
diensten gesat hait mer ouch durch de armen ind 

/5 de brouste Ind sy quamen usbrechende durch alle 
de leede ind de beesten de sy gebeirden ind won¬ 
nen de hadden yseren gluyende hoveder ind 
harde scharpe nebben da sy myt zo ryssen[...] der 
genre lychame da sy uis quamen Dese beesten 

20 hadden ouch in yren stercken vil scharper nagele 

2 vielen : verbeterd uit vilen, de e boven den regel 

tmschen v en i bij geschreven, tonder aanw. — den putze : 

den verb. uit de; het afkortingsteeken voor n is met de 

griffel boven de e in het papier gedrukt. 

3-4 gebeiren* : verb. uit gebeirs: ë is boven de r bij ge¬ 

schreven, tonder aanw. 

p ver[7*] ulden : hs. verulden 

n Lat. Pariebaot, dico, non solum femine, set et viri. 

/5 brouste : verb. uit bruste; de o is boven de u bij ge¬ 

schreven. zonder aanw. 

i8 [...] der : voor der het woordje en blijkbaar een 

herhaling van en van ryssen. 

20 stercken : zie 84/4 sterce, fout voor sterte ?cf. N 85/3 

beyde van mannen ind van wyven woirden kint 
dragende die in den putte villen Ind aldus ver- 
swaert ontbeyden sij der tzijt des geberens mer 
bynnen woirden sij gebeten Ind gepijnichet in 
hoeren inaderen als slangen bijten van den kinde 5 
dat sij ontfangen hadden Ind aldus soe quemen 
die onselligen in dat stinckende H water van der ó/.óóó 
doeder see toe samen vervroren Ind 'doe die tijt 
des gebarens quam doe vervullende sij die helle 
mijt krijschen Ind mit roepen Ind aldus s[<?]e io 

gebarden sij slangen Sij gebaerden oeck segge ic 
neit alleine dij wyve mer oeck dij manne. Ind neit 
alleine doir die leden die die nature tot sulken 
dienste gesat hevet mer oeck doer die arme end 
die borste Ind sij quemen uut brekende doer alle /5 
die leden £hd die beesten die sij gebaerden 
end [...] wonnen die hadden yseren gluyende 
hovede ind herdde scherpe nevele daersi mede 
schoerden dergenre lichame dar se uut quemen ft 
Dese beesten hadden oec in hoeren steiten vele 20 

scharper nagelen die als angelen waren wederhacte 

4-5 in hoeren : hs. inhoeren 

10 s[o]e: hs. si e 

17 end [...] wonnen t tusschen deze twee woorden 

wonden rood op zwart door gehaald en rood geexpung. 

B 3 verbeiden — tijt 4 ghepijnt 5 aderen 7 on- 
salige zielen 8 doe tijt // soe gebaerden sy 12 dye 
wyve mer oeck dij manne. Ind ontbr. 13 alsulcken 
18 nebben 21 wederhact 

G 
sielen van mannen ende van wiven die inde vloet commen si werden drachtich Ay de dracht es dat 
hem wassen I in haren buuc[,] beesten als serpenten[.] ^Ildus so bliven die allendighe sielen indat 
stinckende watere die ne ghcenen stanc en ghelijet ende heet den stanc der dootder zee Hier 
vervriesen si in stiver dan eenich ysere ende dan werpensise in de vloet ende dan verbemensise 

5 als iaden Ende si roupen ende crijsschcn als serpenten van pinen ende tormenten Dit moeten 

4 verwiesen : hs. ver viiesen. 
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mannen ende vrouwen, worden kint dragende, die 
inden putte vielen. Ende aldus verswaert ontbei¬ 
den sij die tijt des ghebarens. Mer bijnnen worden 
sij gebeten ende ghepint in hoeren inaderen als 

5 slange biten. vanden kinde dat sij ontfangen had¬ 
den Ende aldus quaraen die onseligen in dat stin- 
ckende water vander doder zee toe samen ver¬ 
vroren. Ende doe die tijt des gebarens quam. doe 
vervulden sij die helle rait kryssen ende mit roepen 

*o Ende aldus soe ghebaerden sij slangen Sij en ge¬ 
harde [oeck segge ü] niet allene die wijven mer oec 

11.140* de manne ij Ende niet alleen doer die lede die de 
natuer tot alsulken dienst gesat hevet Mer oec 
doer die arme. ende die borste Ende sij quamen 

A5 uut breken doer alle die leden. Ende die beesten 
die sij ghebaerden ende wonnen die hadden ysse- 
ren gloiende hoveden ende herde scerpe nebben, 
daer sij mede schoerden der geenre lichamen daer 
sij uut quamen Dese beesten hadden oec in hoeren 

20 sterten voel scarper nagelen die als angelen weder- 

4 i naderen : hs. in aderen. 

20 die waren : vergeten, onder den laat sten regel 

bijgeschreven, met roodt of zwarte aanw. en rood onder- 

streeft. 

BI / wiven die worden kinder 2 beswaert 4 ge- 
pijnicht 5 biten ontbr. 6 soe quamen als K (Lat. 
sicque) 10-11 Sy en gebarde... niet ontbr. 14 die arm 
ende borst /jaldieb. 16 ende wonnen ontbr. 17 her¬ 
de ontbr. 

H 

mannen | ende van wijven die in dat water vielen 
dat al geclontert was mit schollen van yse | die 
woerden alle begort gelijc vrouwen mit kinde Ende 
woerden also grqet of si staphans solden moeten 
gaen kinderen Ende dat hem inden lichame was 5 
beyt hem in die darme gelijc slanghen ende ser¬ 
penten. Aldus gingense dolende in dat slinckende 
znee water mit eynen doden ijsken overwassen 
Alse dan hoer tijt quam datsi moesten laten gebo¬ 
ren weerden | daerse mede waren geladen So to 

riepense ende huylden datsi alle die helle vervol¬ 
den ende aldus loesden si die slangen ende serpen¬ 
ten Dit en waren niet alleyne wijve Mer oec 
manne Ende oec en woerdense niet geboren 
uuten leden daerse by natueien mit rechte uut /5 

comen solden Mer ten armen ende ten boersten 
ende tallen leden seoerdense tfel Ende ghingen 
uut D Dese voerseide dieren die geboren woerden tl. i4b 

hadden gloyende yseren hoefde ende harde scerpe 
becken daer si mede seoerden die lichamen daerse 20 

uut quamen ende in hoeren sterten haddense 

j begort: bevrucht, cf. Fr. enceindre, enceinte. 

4 groet: hs. g*t, gelezen als groet omdat alleen deze 

vorm voluit voorkomt. 

7 sicque vegeiabantur misere in unda fetida maris mor* 
tui glade concreta. 

7-12 Aldus gingense tot ende serpenten : Deze tinnen 

zijn onderaan in margine bijgerchrevcn met aanw. 

13 en : verbeterd uit ende; het afkortingsteeken voor 

de rood doorgehaald. 

IQ harde: verbeterd uit herde; de e loodrecht rood 

door gehaald en a er boven geschreven met aanw. 

A i wijven : vrouwen — aldus vielen 4 of: als 
ocht — staphans : ter stont 5 was dat 7 ende aldus 
— al dolende 8 ysse p ende als q. h. t. 10 gel. w. 
n ende wilden dat si alle die helle ver vullen mochten 
ende 14 die mannen 15 daerse : daer iS ende dees 
20 den lichame 21 haer 

G 
si dooghen[,] beede wiven ende manne[,] sijn sij hedele ofte onhedele Dese pine door gaet hem 
lieden alle de leden in aerme[,] in voeten ende in beenen[,] in senuwenf,] in aderen Ende dese 
serpenten crupen tallen leden hute Dese vorseide beesten die si baren hebben yserine tanden ende 

kt. es Sm hoofden ende alte sceerpe becken || daer si den lichame mede frootseeren vander sielen[.] Ztese 
5 beesten si hebben in haere steerten vele naghelen die wederhaect sijn daer si de sielen mede 

4 frootseeren : Lat, dislaniare. 
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bl. 64a 

tl. 64b 

K 

de als angelen waren weder croumpt[,] myt wil- 
chen sy staechen de selen da sy uis quamen Want 
do dese beesten uis woulde[w] comen ind sy ire 
sterce [...] myt in neit en mochten uis trecken 1 so 

5 en leisse[/r] sy neit ire yseren gluyende nebbe zo 
stecken in de lychame da sy uis quamen bis dat sy 
sy myt tzwey getreckt hadden bis zo den aderen 
ind den bloissen beynen Ind alsus reiffen sy zo 
samen [,] als dat gekryssche van dem gesmoltzen 

10 yser ind dat roiffen van den selen[,] de dat leden[,] 
quam in den hemel Also de duvelef,] all hedden 
ouch in yn eynige voncke gewcist der goederteren- 

heit[,] sy soulden zo rechte beroert haven geweist 

zo barmhertzicheit van medeledcn[,] want in allen 
J5 leden ind den vyngeren worden houefder van 

menigerhande beesten de de lede assen zo den 
senen ind den bynen zo|\] Sy hadden ouch leven¬ 
dige 1 zongen als aspiden de alle den raont ind || 
ingewcyde vertzeirden bis zo der logen [.] Der 

20 maneind wyve schemde waren gelich slangen [,] de 

3 wouldefn] : hs. woulde 

4 sterce [...] : na sterce het woord myt, kruislings met 

de griffel door gehaald 

5 leisse[«] : hs. leisse 

6 quimen : na quimen een streebje met de friff'l in 

het papier gedrukt; idem reg. 10 na yser; idem reg. 13 na 

geweist 

8-9 Lat.: Et sic simul cond&mintes, stridor gUciemm 

inundintium et ululitus inimamm sustlnentium et mugitus 

bestiarum exeuntium perveniebant in celum enz. 

it all : Lat. si. 

13 houefder : is dit fout voor hoveder of hebben we 

hier een anderen meervoudsvorm ? 

Vj Sy : eerst vergeten, daarna boven de o van zo bijfe- 

schrei en tonder aanw. 

BB 

mit welcken sij stacken die sielen dar si uut que- 
men | want doe dese beesten woulden uut komen 
Ind sij [hoere sterf en neit en mochten uut trecken soe en 
lieten sy neit] oere yserene gluyende nebben to 
stekene in die lichame dar sij uut quemen tot dat 5 
si se ontwe getrect hadden to den aederen end to 
den bloten benen Ind aldus ripen sie toe samen[.] 
Z>at gekrijsch van den gesmoltenen ysere Ind dat 
geropen van den syelen die dat leden quam in den 
hemel. Also dat die duvelef,] al hedde oec in hem to 
enyge voncke gewest der gudertirenheit [,] se 
soulde te recht beroret hebben geworden ter ont- 
fermycheit van |i mede liden Want in allen lederen 61.67» 

end in die vingeren weren hovede van menniger- 
hande beesten die die lede aete toe den zenen end ^ 

den beenen Sij hadden oec levendige tongen alse 
aspiden die alle den munt end ingeweyde v[Y]rteir- 
den totter longen | Der man ind der wijve scham- 
ten weren gelijc slangen die hem dat nederste 

9 syelen: hs. yselen; blijkbaar dacht de kop. aan het 

voorafgaande ysere, toen hij syele moest schrijven. 

17 v[e]rteirden ; hs. vorteirden 

B / mit...: ende dair staken sy die zielen mede 
dair sy 2-4 uut comen ende sy oir sterten niet en 
mochten myt hem uut trecken soe en lieten sy niet 
oir yseren gelyende nebben toe steken ende [lees : in] 
die lichamen dair sy 6 to den...: totten senewen 
ende den b. to al ontbr. 13 leden 15 senewen 
/tf-rp scamelheit 

G 
qucllcn Maer als die beesten huute willen gaen so steken si de gloyende beckcn door die huut 
vanden sielen tote dat sise al verteert hebben ende tgheroup vander sielen ghinc toten heme!e[.] 
7/adden de duvelen also vele ontfaermicheden ghehadt als een gleinstere si hadde beroert ghesijn 
Ende hem lieden hads ontfaermt want in allen leden ende in allen vingheren waren de sielen ghe- 

3 beroert : nevens dit woord staat rechts in mirgine een zwart Grieksch kruisje. 
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haket waren mit welken sij staken die zielen daer 
sij uut quamen. Want doe dese beesten wolden 
uut comen. ende sij hoer stercten niet en mochten 
uuttrecken Soe en lieten sij niet hoer iseren gloien- 

5 de nebben te steken in dat lichaem daer sij uut 
quamen tot dat sijt ontwee ghetrect hadden totten 

kt. 149c se-|| nenwen. ende den bloten benen Ende aldus 
riepen sij te samen Dat ghekrisch vanden ghesmol- 
ten isere. ende dat gheroepe van den zielen die 

10 dat leden quamen inden hemel Alsoe dat die 
duvelen [,] al had oec in hen enighe voncke ge¬ 
weest der guedertierenheit [,] sy solden te recht 
beruert hebben gheworden ter ontfermherticheit 
van medeliden. Want in allen leden, ende inden 

r5 vingeren waeren hoefde van menigerhande bees¬ 
ten. die die lede aten totten senewen ende den 
benen. Sij hadden oec levendige tongen als aspi- 
den die al den mont ende ingheweide verteerde 
toe der longen Der mannen ende der wijven 

Ai.i4$i/2o sceemten waren ge-1| lijc slanghen die hem den 

j stercten : cf'. ^88/20, 84/4. 

7 senenwen : fout voor senewen? Cf. senewen r. 16, 

Lat. arteria. 

10 quamen : Lat. perveniebant. 

11 ben : hs. hé 

BI / met si wilken se staken, het tweede se foutief 

doorgehaald voor het eerste. 3 start 5 snebben — 
inder dat 6 tot dat se dat o. 7 senenwen ontbr. 

S’Q gesloten yser ende roepen 10 quam 13 totter 
14 ende oec 16 senewen ende den ontbr. cf. 7 19 tot¬ 
ter 

mennighe hingen wederhaecte daersi in staeken [ 
wantsi en mochten niet altemale uut | die hingenen 
hieldense mitten wederhaken | ende dan keerden 
si hem wederomme ende staken die zielen mit 
horen yseren becken algloyende so datse daden 5 
smelten haer aederen[,] hoer vleysche ende hoer 
beyne Aldus alsi alteynen male riepen ende huyl- 
den omme hoer tormente. so mochte ment hoeren 
tot in den hiemel | hedde eynighe gimstre der ont¬ 
fermherticheit in die duvele gheweest si solden ro 

beruert hebben gheweest daer ave Dese dieren 
hinghen hem in die vinghere[,] in die teen | ende 
in alle die lede Dese zielen hadden oec levende 
tonghen in horen mont die hem tgehemelte ende 
die stroet al verteerden totter longen Die schamel- r$ 

heit oec beide van mannen ende van wijven | dat 
scheenen al serpenten die donderste deyl van 

I hingen = haak, tie Verdam, 1. v. hengene. — daersi 

in staeken : Deze plaats schijnt corrupt te tijn, als blijkt 

uit de variant en ook uit de andere teksten. 

4 mit: verbet, uit mite; de e »wart geixpungeerd. 

A i weder hakende 1-3 in : mede staeken haer 
sielen want si niet uut en mochten altemale want 
die hingenen en lietense niet uut gaen ende dan 
4 wederomme : omme 5 so ontbr. 5-6 daden na 
smelten 6 haer vleeschs 7 ende alsi aldus alle tee- 
nen 9 gheinslre //gew. h. — ende dees /^teennen 
i3 ende dees /j Jongeren ende die 17 alle — die : 
dat die onderste 

G 
torment afgrijselike ende seere De sielen hadden gloyende tonghen als serpenten [,] daer mede ver- 
berrenden sij tote den longheren ende al de borst ende haer kinnebacken verteerden die scameli- 
cheden vanden mans ende vanden wiven[.] Z>ie waren ghelijc serpenten ende scuerden den 

3 D\t : nl. de scamelicheiden. 
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4/. Ó5a 

bl. 25 Sb 

K 

in dat nederste deyl des buches pynden zo ryssen 
md dat ingeweyde da uis zo trecken[.] Do sprach 
de sele [:] Sagen myr wat quaitz dese selen gedaen 
haO fl] den men desepyne bereit hait[,Jde vilmeerre 

5 synt dan alle de pynen de ich noch gesien hayn 
Der engele antworde ir [:] /ch sachte dir hie vurfj 
de gene de yn hilgen orden der geistlichcit dwelen 
dat myn de zo den meisten pynen wiset Also ouch 
weder om gekeirt so verkreigen si ouch meerre 

10 glorie is it dat si mit sonden dese pyne neit en ver¬ 
dienen Dit synt de pyne der moynche end || der 
c[a]noencken[,] der nonnen ind der anderren geor- 
dender clercken off de by der platten off by dem 
habyte gode leigen Ind her ommc werdent ire lede 

75 vertzeirt myt mencherhande pynen omme dat sy 
si neit en castyedcn van dem dat in verboden was 
Want sy scherpeden ire tzongen als slangen om ire 
quade leven myt zo beschirmen Ind dar om so 
gevoelden sy si bernende ind de schemeden[,] de 

20 men van der verbodenre unkuyschcit neit en 

2 trccken : verb. uit teek cd; de r boven de lijn iusschen 

t en t bijgeschreven tonder aanw. 

4 meeiTe: verb. uit merre; de tweede e is boven den 

regel iusschen de eerste e en de r bijgeschr even t zonder 

aanw. — h&[yn] : hs. hait 

6 Na ir een streepje; idem na vur, na dweleo reg. 7, 
na gekeirt reg. 9. 

10 mit : in margine naast ti met rooden inkt bijgeschr. 

12 e[ö]noencken : hs. conoencken, cf. bl. 89a : canon- 

cheo — anderTen : verb. uit anderen; de eerste r boven de 

e bij geschreven tonder aanw. 

13 platten : hs. prélatten; de rubricator heeft een rood 

streepje van onder door de p getrokken; blijkbaar begreep 

hij het woord platten niet. 

iy-j8om... beschirmen : niet in Lat. 

19 bernende ; verb. uit benende; de r boven de n bijge- 

schreven tonder aanw. 

BB 

del des bukes pijnden to schoren Ind dat inge- 
domte dar uute te treckene. | Doe sprac die [...] 
siele [:] Sege my wat quaedes diese siele gedain 
hebben die man dese pijne bereit heefft die vele 
mere sijn dan alle die pijne die ich noch sach | 5 
Die Enge 11 antworde hoer Ic seyde dy hier vur 
die ghene die in heilgen oerden der geystlichen 
dwalen dat men die totten meesten pijnen wijst | 
Also oec weder omme gekiert soe verkrigen sij 
merre glorie ist dat se myt sonden deser pijnen 10 

niet ein verdeinen Dit sijnt die pijnen der 
moneken[,] der Canonikenf,] der nonnen end der 
anderen orden der clercken off die by der platten 
off by den habitc gode liegen iTnd hier omme 
werdent hoere lede vertrect mit mennigerhande 15 
pijne | om dat sij se neit ein rastieden van dat hem 
verboden was want sij scherpeden hoer tongen als 
slangen om fl horre quaede leven mede to bescher- */. 
men end daer omme gevoelde sij se bernende Ind 
die schaemten[,] die men van der [...] verbodenre 20 

2 die [...] siele : hs. die sie siele 

73 orden der ; hs. onderder 

18 horre :fout voor hoere ? Zie variant. 

20 v*n der ; na der eene b, blijkbaar de b van 

*t volgende (ver)bodenre 

B 4 heeft ontbr. 5 meerre is 6 die engel seide 
ic seg 7 dat die ghene — ordene der geestelicheit 
8 datmen sy ten m. 9 alsoe sy weder omme meerre 
glorie vercrigen 10 deser : dese 13 ende ander or¬ 
denen der kireken (sie N) — platten : cmnen 15 ver¬ 
teert myt m. 18 om horre quaede leven mede to be¬ 
schermen ontbr. 

G 
lichame Ende trocken den sielen tinghewant huute Doe siede tondalus tote den inghele Ay 
heere[,] seeght mi wat quade hebben dese sielen ghedaen datsi dese pine ghedooghen want dese 
pine dinct mi meerdere dan ic noch eenighe ghesien hebbe Dinghel seide [:] //ic seide hu te 
vooren[,] die ghene die vanden helichsten levene ende beloften sijn || als si dolen si werden ten 

5 zwaersten tormente ghewijst Ende si souden 00c meerdere glorie hebben waert dat saké dat sise niet 
cn verbuerden met sonden Dese pine es gheordineert den prelaten, bisscoppen. canoncken. ende 

5 ghewijkt : hs. ghe wijst. 

6 Al de punten sijn rood tot aan verstaen. 
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nedersten deel des bukes pinden te schoren, ende 
dat inghedoemte daer uut te trecken Doe sprac 
die ziele. Ic bid [w] segghe mij wat quaet dese 
zielen ghedaen hebben, dien men dese pine bereit 

5 hevet. die voel meerre sijn dan alle die pinen die 
ic noch ye sach Die engel antwoerde hoer Ic 
sechde dij hier voer Die ghene die in heiligen 
orden der geestelicheit dwalen dat men die tot den 
meesten pinen wijst Alsoe oec weder om ghekeert 

io meerre glorie sij verengen ist dat sij rait sunden 
deser pinen niet en verdienen. Dit sijn die pinen 

éi.iso* der moniken[,] der canoni-1 ken. der nonnen. 
ende der ander orden der kerken. Of die bij der 
platten, of biden habite gode liegen Ende hier om 

75 werden hoer lede vertrect mit manigerhande pinen. 
om dat si se niet en castiden van dat verboden 
was Want si scerpten hoer tongen als slangen om 
haer quade leven mede toe beschermen ende daer 
om ghevoelden si se bernende Ende die scheemte 

20 die men vander verbodenre oncuusheit niet en 

2 inghedoemte : hs. in ghedoemte, in aan het einde 

van den regel» 

7j der ander orden der kerken. Lat. ceterorumque 

ecclesiasticorum ordinum Cf» K. 

14 platte : Lat. per tonsuram. 

BI / dat nederste 4 dien : den 6 gesach 7 Ic 

seg di heir voer. die in gcestelike oerden dwelen 

datmen die totten 10 si vóór meerre // dese — en 

ontbr. — die ontbr. 12 ende der c. 13-14 byder platten 

gade liegen, of biden abijt 15 verteert (zie Br» 21) 
16 dat om v. (zit K). 

hoeren lichame al schoerden | ende die binnenste 
begeerten uut te trecken Doe seide die ziel Ic 
bids u[J segt my wat quaede dese zielen hebben 
ghewracht die dit tormente doeghen dat ongelijc 
is[,] als ic wanef,] alle den pijnen die ic noyt hijr 5 
te voeren sach Dingel sprack [:] Ic seide u hijr 
te voren dat die ghene die in heilyghen staed sijn 
als si doelen in sonden | datsi te mere pijnen || bi. is* 

weerden ghewijst dan dander lude AIso [zt/]el alsi 
oec mcere glorie verdienen op datsi niet en [...] 10 

sondighen Dits seyt hi der monnichen [,] der 
canon eken [,] der nonnen ende anders gheordent 
volc die beschoeren waren | ochtc onder gheoer- 
dent abijt waren[J pijne | Ende daeromme weer¬ 
den hoer leden verteert mit mennigherhande 75 
tormenten omme datsijse niet en casteyden van 
verbodenen werken Si scerpten hoer tonghen gelijc 
serpenten ende daeromme so bernen si hem nu 
Omme datse hoer schamel lede niet en casteiden 

7 al : boven den regel bijgeschreven met aanw. 

p [w]el: hs. voel 

70-/7 en sondighen : tusschen deze twee woorden 

staat het voorgaande verdienen zwart en rood geëxpun- 

geerd en rood op zwart door gehaald. 

12 gheordent : verbeterd uit ghordent; de e boven den 

regel bij geschreven met aanw. 

14 pyne : is naamw. gezegde van Dits. 

A 7 die : dat 2 seide : sprac 3 biddu 4 ge- 
wracht voor hebben. — doeghen : liden moten 5 als 
ic wane : als mi dunct 6 sach voor hier 7 in huwc- 
lekcn oft in heiligen 8 in sonden der onsuyverheit 
dat si werden gewijst toet meerder pinen dan p [«Oei • 
wel 77*72 ende der c. 12 geordens 13 ochte onder 
ordenegeordent waren ende 14 pijne ontbr. 16 torm.: 
pinen ende tormeinten 18 serpeinten daer si deen 
dander met bedrogen om haren wille te hebbene deen 
vanden andren ocht om eens anders boetscap te doene 
ende ander liede also toet sonden te brengene ende 
daer om bernen si nu hem lieden omdat sy — A 
voegt bij. 

G 
nonnen, alle manieren van religieusen[...] volcke. ende papen, ende clerken. die de helighe scriftuere 
verstaen. ende daer naer niet ghewrocht en hebben[.] Hier omme werden si aldus verteert met 
desen diveerschen tormenten omme dat si niet hem en castididen noch en lieten dat hem verboden 
was van cristum Ende om dat si de leckere morseelen suverden metter tonghen[,] daer omme 

5 tooghensise bernende in haren mond[.] Omme dat si haer scamelheyt niet en castiden van oncuus- 
heden der luxurien Daer omme verwandelde haer scamelichede in serpenten omme dat haer pine 
te meerdere soude sijn Doe sprac dinghel voort [:] Hier af hebben wi nu ghenouch gheseit | want 

7 [.,.] volcke : voor volcke eene punt. 

3 castididen : lees castiden? Zie r. 5. 

4 Lat.: Exacuebant eoira linguas suas sicut serpentes et ideo eas patiuntur ardenles. — morseelen : zie Kernt 

Limb. S. i. v. morsel. 
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bedweynget[,] om de pyne [zo] venneerren[,] so 
werdent da ynne gevoedet wrede beesten off wer- 
dent byssende sla[w]gen da ynne[.] Mie aff haven 
wyr genoch gesacht All ist dat dese pynen sonder- 

5 l*Mgen H der genere synt de sagent dat sy religioes 
synt ind neit en leven als sy soulden Nochtant en 
synt sis alleyne neit mer oueh alle de sicli besmit- 
zent myt ongeorlofder onkuyscheit de solen dese 
pyne lyden Ind her om en saltu deser pynen 

10 neit ontgaen mogen Want do du in dem lychame 
werr$[f] en ontsegestu dich neit myt ongeorlofder 
onkuyscheit zo besmitzen Ind her na quamen de 
duvele mut geruysche ind gryffen de sele ind gaven 
sy der beesten zo verslynden Do sy verslonden 

75 was[...] wat sy bynen dem buche der beesten leit 
off [...] in dem stenckende puetze[.] om dat wyr 
it vurgesacht haven [,] so en willen wirfiV] neit vur 

6L65t nemen Ind do sy na der || vurgesachter pynen in 
dem gebeiren van de slangen was so was by ir 

I na bedweynget een streepje; id. r. 2 na beesten, 

r. 3 na da 

3 s)a[w]gcn : hs. slagen — hie verb. uit he, de i boven 

Jen regel tusschen h ent bij geschreven^ zonder aanw. 

5 na sonderli[n]gen : hs. sonderligen — na synt een 

schuin streepje. 

6 neit i na neit een schuin streepje, met de griffel ge¬ 

maakt. 

ii wem : verbet, uit werr; de s boven den regel tus- 

schen de twee r*s by geschreven zonder aanw. 

II ongeorlofder : verbeterd uit ongeorfder; lo is boven 

de x van or bygeschr. zonder aanw. 

J5 was verb. uit wat; door de verb. der t in s is de let- 

ter % tot een inktvlek vervloeid. — was [...] wat: na was 

een f; waarschijnlijk wou de kop. reeds het volgende |y 

schrijven; na was ook een met de griffel in het papier 

gedrukt streepje. 

15 na leit een streepje tot een inktvlek vervloeid. 

16 off [...] : Ar. off in in. 

tg na het eerste was een streepje. 

onkuyscheit neit ein[...] bed[a;*»]ct [,] om die 
pijnen te vermerren[,] so worden daer ynne gevoe¬ 
det wrede besten off se worden bitten[</]e slangen 
daer ynne | Hier [...] aff hebbe wy genoch ge- 
seechtf.] Al ist dat dese pijnen sonderlinge der 5 
ghenre sijn die seghen dat sij Religioes sijn end 
neit en leven als [ry] soulden [,] nochtant ein sijn 
sijes alleine neit[,] mer oec alle die hem besmutten 
mit ongeoirloffder onkuscheit solen dese pijne liden 
Ind hir omme en salstu deser pijnen neit ontgaen /o 
mogen[...] want doe du in den lichame wers en 
ontsegestu dy neit mit ongeoirloffder onkuscheit 
toe besmitten Ind hier nae quemen die duvelen 
mit gerusche ind grepen die siele end gaven sij der 
beesten toe verslijnden | Doe sij verslonden was[,] '5- 
wat sij bynnen den buke der beesten leit off in den 
stinekende putte [,] omme dat wijt vurgesecht 
hebben[,] soe en wollen wijt niet vur nemen Ind 
doe se nae der vurgeseegeder pijnen int gebaren 
van den slangen was soe was by hoer die giest der 20 

■ —— - ■— — 1 ■ 

I niet ein [...] bed [*w/i]ct; tusschen ein en bedwinct 

het woord bedwinct rood op zwart doorgehaald; dit be¬ 

dwinct is verbeterd uit bedinct; de kop. maakte van de in 

eene w, plaatste eene i tusschen die w en de c en daarboven 

eene afkorting voor n; door die verbet, was het woord 

onduidelijk geworden en de kop. haalde het door en schreef 

er naast bedimet, dat wy verbeteren tot bed[ïr;>t]ct. 

j bitten[<tf]e : hs, bittene 

4 Hier [...] aff: hs. Hier omme aff; omme is rood op 
zwart doorgehaald. 

7 [SV3 • nte* in h** 
ƒ/ mogen [...] want : tusschen deze twee woorden mog 

rood op zwart doorgehaald; blijkbaar won de kop. nog 
eens mogen schryven. 

14 gaven : de e is tot een inktvlek vervloeid; de kop. 
schreef er eene andere bovent zonder aanw. 

B ; bedwinct 3 bytende slanghen in de scamel- 
heit r als sy 10 omme ontbr. 13 hier ontbr. 14 ge¬ 
ruchte 15 Doe die ziel v. 17 vur : toe voren /5 sul¬ 
len wijt niet ontbr. 

G 
al eyst dat dese pine sonderlinghe der gheenre es die in religioene sijn[,] nochtan sullen de 
ghene dit ghedooghen die hem besmetten met onghemanierdeu luxurien Ende hier omme en moghdi 

kt.MS9a desen || torment niet ontgaen Want alslu waert in dinen lichame so ne was ne gheene scaemte in 
dif,] ghine waert altocs luxurie. mentenerende. Zuxurie. es 00c van manieren[,] also ic hu segghen 

5 sal[,] lieden die sijn in huwelicke[,] al hebben si gheselsdp cleen metten anderen[«] up dat sijt doen 
omme vrucht te winnene dits gheorlooft van gode want cristus sprac selve tote adame [:] <?aet 
toot dinen wive ende hebt ghemeenscip met hare ende vervult de wcerelt Maer eyst dat men eenighe 

4 de punt na mcntcocreodc is rood op zwart; de andere zijn rood. — Luxurie... Hier na quamen : niet in Lat. 

6 tote : verbeterd uit tode, de d is in t veranderd. — gheorloft .• hs, ghe orloft. 
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N 

bedwijoghet. om die pine te vermeeren soe werden 
daer in ghevoedet wreede beesten Of sij worden 
bitende slangen daer ynne. Hier af hebben wij 

ói. rsob ghenoech ghe- || secht Al ist dat dese pijnen sun- 
5 derlinge der geenre sijn die seggen dat sij religioes 

sijn. ende niet en leven als sij solden Nochtant en 
sijn sijs niet alleen, mer oec alle die hem besrait- 
ten mit ongheorlofder oncuysheit. sullen dese pine 
lijden Ende hier om en salstu deser pijnen niet 

10 ontgaen mogen Want doe du inden lichaem 
waerste en ontsagest [du] di niet mit ongheor¬ 
lofder oncuyscheit toe besmitten. Hier nae qua- 
men die duvelen mit gheruusche ende grepen die 
zielen, ende gaven sij der beesten toe verslijnden 

*5 Doe sij verslonden was[,] wat sij bijnnen den buke 
//. rsoc der beesten leet of inden stinckenden 0 putte om 

dat wijt ghesecht hebben, soe en willen wijt niet 
voememen Ende doe sij nader voersechder pinen 
int ghebaren vanden slangen was Soe was bij 

18 sij : hs. stjt, de t zwart dcorgehaald. 

BI t bedwijnt tf-7 en sijn si des 7-8 besmeten 
8 ongeorfder (cf. r. // en K;/) 8 die sullen (xis K) 
9 lijden ontbr. — saltu // waers — doe en onsages 
du di niet mit ongeorfder (cf. r. 8) onreynicheit 
12 Ende hier na Lat. Et post /j geruys 1314 die siel 
Lat. animam 17 wij dat gesceht (fout voor gesecht) 
— wij dat 18 voerseyder 19 Soe : Doe 

H 

van luxurien | daeromme weerdent nu wrede bees¬ 
ten omme hoer[...] tormenten te merenen Ende 
doen seide hi[:] Al eest dat saké dat dese pijne * 
sonderlingen es der gheenre die religions worden 
geheiten ende des niet en waren | nochtan solense 5 
die ghene oec doeghen die onraatelike hem 
bevlecken mit luxurien Ende daeromme en soldijse 
niet moeghen ontvlien | want ghi hebter u decwij- 
le[...] onmatelike mede bevlect in die werelt Ende 
nae dit quamen die duvelen mit eynen ghedruys 10 

ende grepen dese ziel Dit voerseide dier verslant 
dese ziel ende loesdesse int stinckende water Ende 
want wi die tormenten voer hebben ghenoempt 
so en willen wijse nu hi niet hersegghen Ende alsi 
gekindert hadde die serpenten ende die ghefe- 1$ 
nijnde dieren | so quaem by hoer die glieest der 

/ Lat. Verenda et tam, que non castigaotur a coitu pro- 

hibite luxurie, vel in ipsa mittuntur vel tpaa efficiuntur fero- 

ces bestie ad cumulationem pene. 

2 hoer tormenten : tusschen deze twee woorden 

staat eene p schuin zwart en loodrecht rood doorgehaald. 
Blijkbaar wou de kop. pyaen schrijven. 

8-9 decwijle [,..J onmatelike : tusschen deze woorden 

staat öm (de m echter misvormd) zwart en rood geixpun• 

geerd en rood op zwart doorgehaald. 9 in : boven den 

regel bijgeschreven met aanw. 

16 Het streepje na dieren is rood op zwart. 

A / daer om pinense dees wreede beesten om haer 
pine te meerdrenne ende doen seide hi 4 religioes 
5 des : dies 6 doeghen : proeven ende eweleec doe- 
gen moten — onm. leven ende hem bevl, 7 seldijs 
8 want gire u dicwtle onm. mede bevlect hebt indic 
// ende dit 13 gen. h. 14 hi ontbr. 

G 
luxurie meyteneert omme de ghenouchte vanden vleessche[,] dese lieden sullen ghetorment sijn ghelijc 
den anderen[,] sonder de vrouwen die vrucht draghen [.] J/etter pinen in haar baren vander vrucht 
sullen si blusschen den torment[,] maer de mans moeten dooghen Hier na quamen de duvelen met 
grooter s[r]aren ende met grooten gheruchte ende ghegrepen tondalus ende gavense des beesten 

5 te verswelghe[/i]e[.] i4ls tondalus versfrojolghen was so moeste hi liden al de tormenten die 
b/.jsob ic vooren gheseit hebbe[,] dals te verstane laetste[...] || torment van deser anxteliker beesten Maer 

doe sou naer dese vorseide tormenten quain te ghebaerne de serpenten so was bij hare die 

3 dooghen : de d staat op een t; de kop. schreef blijkbaar tooghen fout voor dooghen. 

4 s(f]area : hs. staren 
5 verswelghe[«]e : hs. verswelgbele; de kop. werd waarschijnlijk door de voorafgaande 1 in de war gebracht. — 

veu[w]olghen 1 hs. versvolghen 

6 laatste : na dit woord staat nog op dezelfde bladz. het woord fondament rood doorgehaald. 
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der geist der goederterheit [...] [ind\ sprach sy 
goederterlichen [an] ind [...] troiste sy Com[,] sacht 
hey[,] myne vrundynne du en salt dese pyne neit 
mee lyden Do beroert hey sy ind macht sy gesont 

5 ind sacht ir dat sy eme volgede zo eyme anderen 
wege wart Ind [do] sy verre [...] alsus waren gegan- 
gen so cn wysten sy neit wat weges dat sy giengen 
Want sy en hadde geyn licht dan de clairheit des 
engeles ind sy giengen durch eyselyche stede de 

ro vil harder nauwe waren dan de eirsten wege Want 
bi. 66b der wech was harde nauwe ind alw II ege neder- 

wart gaende als van dem oversten eyns altzoen 
hogen berges in eynen deiffen dall Ind so sy mee 
nederwart gienck so sy myn hoifden weder zo 

*5 kieren zo dem leven wart 

van der vlij pynen 
"/7]Er om sprach de sele [:] /ch bidden dich 
iere Want wyr so vil quadcr tormenten vur gesien 
haven dat men geyne quader en mach sien Mer 

20 nachtant so denek ich war wart dese lange wech 
alsus gaende leydet Der engelc antworde ir ind 

1-2 goederterheit: verb. uit goederterbe; it is boven de h 

bijgeschreven, tonder aanw. — : hs. lich a ind troiste: 

iod troiite is rood doorgehaald met aanw. dat het moet 

komen tusschen ind en sy Com; lich a : de kop. wou blijk- 

baar schrijven goederterlichen an ind troiste sy, maar 

merkte te laat dat hij sprach sy voor goederterlichen ver¬ 

geten had; hij voegde het daarna bij, en schreef bij ver- 

gissing nog eens ind na goederterlichen. Zie de andere tek¬ 

sten. 

6 [do] : niet in het hs. — verre [...] : na verre het 

woord als, blijkbaar een fout voor alsus, die de corrector 

over *t hoofd zag. 

ty de plaats voor de hoofdletter H is opengelaten. 

19-20 Mer n. so denek ich x verkeerde vertaling. Lat. 

Rogo, cum tot mala ante viderimus, quod non possint pejora 

non dico videri sed nee cogitari\ quo iterum ista ab eis tam 

longum ducit in precipitium. 

21 alsus: de s is tot een inktvlek vervloeid. 

BB 

gudertirenheit end sprac s[...]e godertierlic | an en bi.68« 
troeste sij Come[,] schede he[,] mijne vrendijn- 
ne[,] du en salst dese pijne neit me lfden Doe 
beroerde he se end maectese gesont end seghede 
hoer dat sij eme volgede ten anderen wege wart | 5 
end doe sij verre aldus weren gegaene soe en 
wijste se neit wes weges dat sij ginghen | Want sij 
en hadde gheen licht dan die clarheit des Engels 
Ind sij giengen doyr eyselike steeden die veel 
harder weren dan die vomste weghen want die 10 

wech was harde nawe ind alletoes nederwart 
gaende als van den oversten eens alte hogen ber* 
ge[...]s in een dyepe dall Ind soe [...] sy meer 
nederwart gienck soe [...] sij mijn hopede weder 
to keren ten leven wart /5 

C Van der Achtender pijnen. 
Hier omme sprac die siele [:] Ic bidde dy wante 
wy soe vele quader tormenten vur gesiene hebben 
dat [men] geyn quader en mach siene[,] mer noch 
occ so denek ic werwert dese lange wech aldus 20 

neder gaende leydet Die Engel antworde hoer 

I hs. soe,fout voor se 

8 dan : de n verbeterd uit t. 

12-13 hcrgc[,..]s : hs. bergers 

13 soe sij: na soe het woord my, fout voor sy, 

zwart door gehaald. — meer : de tweede e verbeterd uit r. 

14 soe [...] sij: tusschen deze twee woorden se, zwart 

door gehaald en door een verticaal zwart streepje van soe 
gescheiden. 

B / hy sprac oir g. — an : toe 4 ende beroerden 
sy 7 wiste die ziel niet werwerts 9 want sy gingen 
— steden ende doer (lees : die ?) harder 10 vorste 
tj alte ontbr. 13 dal soe die ziel meer 16 achter 
19 datmen 20 oec ontbr. — dese lange wech ontbr. 

Q 
gheest der goedertierheit[,] de Inghel gods ende hi trooste de siele ende hij sprac hare 
vriendelic an ende hi seide [:] J/ine lieve vrient ghi ne sult dit torment niet langhe ghedooghen 
ende hi tastese ende ganstese ende beval hare dat so hem volghen soude Ende aldus ghinghen si 
verre verre voort maer sine wisten waer waert Tondalus en hadde gheene claerheit dan vanden 

.5 Inghele also ic voren seide[.] Sij ghinghen alte afgrijseliken wech die quader was dan eenich vanden 

5 afgrijseliken : fis. af grijseliken. 
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hoer die geest der guedertierenheit ende sprac se 
guedertierliken an ende troeste se Comt[,] sechde 
hij[fJ mijn vrindijnne. du en salste dese pine niet 
meer lijden. Doe beruerde hi se ende maecte se 

5 gesont ende[...] sechde hoer dat se hem volgede 
ten anderen wege wart Ende doe si verre aldus 
waren ghegaen. soe en wijsten sij niet werwart dat 
sij ghingen want sij en hadden gheen licht dan die 

hi. isod claerheit des engels. Ende sij ghingen doer eise- || 
10 like steden, die voel harder waren dan die vor- 

ste[...] wegen Want die wech was herde nauwe, 
ende altoes nederwart gaende Als vanden over¬ 
sten eens alten hogen berges in een diepe dal 
Ende soe sij meer nederwarts ghinc soe sij mijn 

iS hopede weder te keren ten leven wart 

Die vlij pine 

Hier om sprac die ziele Ic biddi want wij alsoe 
voel quader tormenten voergesien hebben datmen 
ghene quader en mach sien. Mer noch soe den- 

20 cke ic werwarts dese lange wech aldus nedergaen- 
de leidet Die engel antwoerde hoer ende sechde. 

5 ende [...] : na ende de lettergreep sech, waarvan 

de h vervloeid is, rood door gehaald. 

lO-ii vorste [..•] : hs. vorste den 

BI 2 gueteliken — troestensi — Com seyde 
3 salt 5-d volchden totten a. w. wert 6 si ontbr. — 
aldus ontbr. 7*^ waer dat gingen /o-.’/ dan die ierste 
wege — nauwe : ynge /j bergers (a/s in Br en B) 
14 neder wert 16 Van der viijter pinen 19 en ontbr. 
19 Mer oec noch 20 waer dese —wech ontbr. 21 seyde 

H 
m « 

guedertie- ] renheit ende troestese mit sueten hi. /$& 
woerden Coempt[,] seide hi[J mijne liefste vrin- 
dinne[,] ghi en solt dit nommeer doeghen Ende 
gheruerdese ende si ghenas Ende hi hiet hoer 
datsi hom volgede Si ghingen | ende dziel en wist 5 
niet werwaert ende also wi voerseiden en had si 
gheyn Hecht dan die claerheit vanden engel Si 
ginghen eynen verveerliken wech ende eynen 
wrederen dan eynighen te voren Het was eyn 
eyslich wech ende alse vander hoecheit van eynen 10 

herden groten berghe alteynen neder tegane Ende 
so si seere neder ginghen so die ziel meer der ghe- 
naden hoepte 

Dese pijnre het Vulcanus mit sijnre 
smyssen .viijde. 
Die ziele seide[:J Ic bid u[,] nae dien dat wi so voel 
tormenten ghesien hebben dat men gheyne mere 
sien en mochten ja noch oec ghepensen | werwaert 
leydt ons dese verveerlic langhe wech Dingel 

7 dan : hs. dat; de t gtexpungeerd en loodrecht rood 
doorgehaald. 

9-12 Erat quippe via valde angusta et quasi de cacumbe 

altissimi mootis in predpitium semper descendent, et quaoto 

plus descendebat enz. Neder te gane is hier dut vertaling 
van een participium praesens. 

11 alteynen : boven den regel bifgeschreven met aanw. 

12 meer : het Lat. vereischt juist *t omgekeerde : tanto 

minus reditum ad vitam sperabat. 

14 Vulcanus : op de u staan twee punten. 

18 ji : boven den regel bijgeschreven met aanw. 

19 verveerlic: bij geschreven in margine links met aanw. 

A 3 nom. d. : niet meer liden ende hi ruerdese 
5 volgede: volgen soude 7 negeen 8 enen andren v. 
// herde — nederweert 12 seerder nederweert 
12-13 meer hoepte der ghenaden gods. 14 Titel ontbr. 
16 na dat wi 19 desen langen w. 

G 
anderen weghen voorseit ende dien wech was nouwe ende si ghinghen altoos nederwaert van eenen 
toppe van eenen berghe[.J So si meer neder ghinghen so de siele min betroude te keerne 

Doe sprac tondalus [:] Ay lieve heere[,J als wij alle dese anxtelike pine ghesien hebben, ja na datmen 
ne gheene quader ghesien en mach noch afgriselikere Ay lacen[,] sal ic gheene glorie sien[.] IFaer 

5 omme leeddi mi dus verre ende dus diepe in dese dolinghe ende in dese deemsterhede Doe sprac 

/ nederwaert : hs. neder waert 

3 na hebben eene roode Junt. 
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sachte [:] Dese wcch leydet zo dem dode wart 
Ind de sele sachte [:] -411e is deis wech altzo 
nauwe ind hart ind wyr da nemant in gesien en 
haven dan ons Wat is it dat der ewangeliste 

bi.6ya 5 saytH [...] der wech is wyt ind breit der zo dem 
dode wart leydet ind da gaent vil lude ynne Der 
engel sachte ir w[...]eder [:] Fan desem [...] wege 
fen sprach der ewangeliste do neit Mer van den 
ongeorlofden ind vulen werentlichen leven Want 

io bi dem wege compt myn zo desem wege Alsus 
gyngen si verre ind arbeiden boven maissen ind 
quamen zo eyme dalle ind sy sagen da grose 
smytten da man grose schrien ynne hoirten[.] Do 
sprach de sele [:] He re horstu dat ich horen [.] //ei 

75 antworde [:] /ch horent ind wisit De sele sacht [:" 
Wat namen hait dese pyne[.] Der engele sachte [:' 

ti.cyb Dese pyne heischeit vulc[ö»]us overmytz II wes 
behendicheit vil mynschen gevallen synt Ind val¬ 
lende so werdent sy van eme gepyniget ind de [...] 

20 gele sachte Myn here sal ich ouch syn pyne 
lyden[.] Hey antworde ir [:]/a du[,] ind do hey 

I sachte : tusschen de c en h is het eerste been eener h 

uit gekrast, 

4 ewangelist: Lat. evangelium. Zie B en H 

5 [...] aan het begin van fol, 6s<* staat say; de kop. 

schreef bij vergissing etne tweede maal say(t). — breit : 

verb, uit brit; de e boven de i bijgeschreven, tonder aanw. 

7 w[...]eder: hs. wreder verb. uit weder, de r boven 

den regel tusschen w en e bijgeschreven, tonder aanw. — 

desem wege : na desem het woord wech, twart door- 

gehaald. 

8 sprach : verb. uit «pracht; de t is geêxpungeerd. 

13 schrien ynne hoirten : hs. schrien boirten ynne, met 

aanw. dat de volgorde der twee laatste woorden omge¬ 

keerd moet worden. 

17 vulc[a*]us: hs. vuldmus 

19 ind de [...] : hs. ind de de 

end segede \Dese wech leydet tot der doit wart Ind die 

siele segede] Al is dese wech alte nawe ind hart 
Ind wy daer nyemant ynne gesiene en hebben 
dan unss | Wat ist dat die ewangelist segt[,] dey 
wech is wijt ind breit die tot der H doit wart[...] 5 bi.csb 
leydet Ind dar gaene vele lude in | Die Engel 
segede hoer weder [:] Pan desen wegen en sprac 
die ewangeliste doe neit[,] mer van den | ongeor- 
I[<?/]den end vulen werlike levene want by dien 
wcghe kompt men tot desen wege | Des ghiengen 10 
sij verre ind arbeyden boven maten end queraen 
tot enen dale end se seghen daer smijtten daer 
men grote schryenge ynne hoirte Doe sprac die 
siele | Here horestu dat ic hore[.] //e antworde 
Ic hoert ind wetet Die siele seghede wat namen 15 
hevet dese pyne | Die Engel seghede Dese pyne 
heytet vulcanus Overmitz wes behendicheit vele 
mij[«]schen [«»] gevallen end vallende werden sij 
van hem gepinichet Ind die siele segede Min here 
sal ic oec sijne pijne liden | He antworde Ja du Ind 20 

1 [dese,., segede] : niet in het hs.% blijkbaar wegge¬ 

vallen door het tweemaal voorkomende segede. 

2 Al : verbeterd uit Als; de s mart verticaal door¬ 
gehaald. 

5 wan[...] na wart de woorden iod die stele rood op 

twart doorgehaald. De kop. wou hier na wart blijkbaar 
schreven, wat hij boven vergeten heeft. 

8-9 oogeorlfö/]den: hs. ongeorldeo. Zie XSSjrr. 

18 my[*]$cheo : hs. myschen — [iw] niet in het hs. 

B / ende seide dese wech leidet totter doit wert 
ende die ziele seide al is 4 ewangelie 6 in : doir 
7 hoer weder onibr. 8 ewangelie — doe onlbr. 8-9on- 
georlofïden /; ende sy quamen 12 seghen onlbr. 
1315 Doe sprac tot ind wetet onlbr. 17 heyte vulcanis 
by wes 18 menschen — sijn ghevallen 20 ende hy 

O 
bi. 260a dinghel ende seide [:] -Desen wech gaet ter doot waert Doe sprac tondalus J Desen wech es alte 

nouwe ende alte ru ende wij en siendere niement in sonder ons lieden ende de ewangelie seit dat 
die wech breet es ende wijt die ter doot waert gaet ende leyt ende vele sielen passeeren Doe sprac 
dinghel ende seide [:] Fan desen weghe so ne spreect de ewangelie niet maer so spreect vanden 

5 ongheorloofden onsuveren ghewerken want naer dien weghe so comtmen te desen Doe si dus 
verre ghinghen ende boven harer macht ghepijnt[,] so quamen si in eene valeye | ende daer in 

6 Xa ghcpijot lees hadden? 

* 

Digitized by 
Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



— 93 — N 

si. ista dese wech leidet tot der doot wart |J Ende die ziel 
sechde Al is dese wech alte nauwe ende haert. 
ende wij daer nyement in ghesien en hebben dan 
ons. Wat ist dat die ewangeliste secht. Die wech 

5 is wijt ende breet die totter doot wart leidet. ende 
daer gaen voel lude in Die engel sechde hem weder 
Van desen wege en sprac die ewangeliste doe niet. 
mer vanden ongeorlofden ende vulen wertliken[...] 
wege ende leven Want bi dien wege. soe coemt 

ro men tot desen wege Dus ghingen sij veer ende 
arbeide boven maten, ende quamen tot enen dale 
Ende sij sagen daer smytten. daer men grote 

bi. istb screyi[w]ghe in hoerden Doe [I sprac die ziele 
Here hoerstu dat ic hoer Hij antwoerde Ic hoert 

15 ende wetet. Die ziel sechde[:] WdX name heeft dese 
pine Die engel sechde. Dese pine heit vulcanus 
Overmits wes behendicheit voel menschen sijn 
ghevallen Ende vallende werden sij van hem ghe- 
pijnt Ende die ziel sechde Mijn here[,] sal ic oec 

20 die pine lijden. Hi antwoerde Ja du Ende doe hijt 

8-9 [„„] wege: vóór wege de woorden leue want rood 

op Mwart door gehaald. 

ïo veer: fout voor voert ? 

13 *creyi[*]?he: hs. screyimghe 

BI / totter wert (doot ontbr.) 2 dese alte ynge 
(wech ontbr.) 6 sechde weder: antwerden 8 warli- 
ken 9 bi den 10 Aldus — veer : voert 18-19 gepi- 
nicht 20 dese pine — hi dit 

H 

antwoerde hoer Dese wech gaet ter doet waert 
Doe seide die ziel | naedien dat dit es die anxte- 
lLxte wpch ende dalre haertste | ende wi nyemen 
daer in en sien | dan ons | wat ist dan dat ewan- 
gelium scrijft Die wech die ter doet waert gaet | 5 
is breyt ende wijt ende voel lude gaen aldaer | 
Ende dingel seide [:] Hei en was van desen weghe 
niet dat der ewangelist doe sprack | Mer et was 
vanden onsuveren ongeorloefden wereltliken leven 
want by dien levene compt men te desen weghe 10 

Si ginghen voert [1 ende pijnden hem uuterma- bi. 16a 
ten[...] zeer mit gaen Daer nae quamen si in eyne 
valeye daer si s^ghen voel smyssen ende daer 
hoerden se alte groet gheweyn ende gehuyl | Die 
ziele seide | heer mijn[,] hoerdy dat ic hoer Dingel 15 

antwoerde [:] Ic hoert ende ic weyt Ende dziel 
seide [:] Hoe het dit tormente Dingel seide Dese 
pijnre het vulcanus[,] hi heeft mennighen verlisticht 
die ghevallen sijn in sonden ende van hem ghe- 
pijnt Ende die ziel seide [:] Hetr salie sijn tor- 20 
mente moeten doeghen Ja ghi[,] seide dingel Ende 

2 anxtelixte : Lat. angustissima. 

12 zeer: voor zeer eene punt. 

20 Httr : boven den regel bijgeschreven met aartw. 

A i desen 3 dalderhertste — niemende 4 dat 
dan die ewangielie 7-8 ten was v. d. w. niet seide din¬ 
gel 8 dewangeliste 9 weerleken 10 toet desen 
13-14 ende daer si in hoerden alte 14 ende gehuyl 
ontbr. 15 Dingel : hi 17 tormeinet ende dingel 
18 mulcanus 21 doeghen : liden — seit hi 

o 
saghen si vele smessen staen daer men alte groot gheween hoorde ende caermen Doe sprac tondalus 
tote den Inghele Ay heere[,] hoordi niet dat ic hoore Hi andwoorde [:] Ic hoort ende ic weet wel 
Tondalus vraeghde [:] Hoe heet desen torment[,] wat namen heeft hij Dinghel seide [:] Hi heet 
vulcanus[,] desen torment met wies scalcheit vele sielen sijn ghevallen ende lieden Ende dan sijn 

5 sij van hem ghetorment Doe vraeghde de siele [:] Sal ic desen torment moeten ghedooghen ende 

3 Tondalus : de T niet gerubriceerd. 

5 ghedooghen : hs. ghe dooghen 
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dat gesacht hadde so geynck hey vur ir Mer all doe he dat geseecht hadde so gienck hy vur hoer[,] 
weynende volgede sy eme Ind da sy der steede mer alle weynende soe volchde sij hem Ind doe sij 
genade[,] so quamen de pynre ir zo gemoete myt der steede genaeten soe quemen die pijnres hem 
gluyenden tzangen ind want der engel swech so te moeten myt gluyenden tangen Ind wa[«]t die 

5 namen sy de sele de eme volgede ind hielden sy Engel sweech so nemen sij die ziele die hem 5 
ind worpen syineynen bemende oven ind bleysen volgede end helden end worpen se in eynen bir- 
myt blasbelgen also als men yseren pleget zo nenden ovene end bliesen myt blasebalgen also 
puyrgieren Bis dat de sele all de dar branden zo als men yser pleget to purgieren tot dat die sielen 
neit worden Ind do sy also gesmoltzen waren dat i alle die [| daer branden toe neit worden Ind doe se bi. ó9+ 

io sy anders neit en schenen zo syn dan vuyr[,] so also gesmolten wieren dat se anders neit en schenen 10 

ti. 68a du-1| rchstack men [sy] myt yseren gluyenden dryn te wesen dan vuer soe doer staeck men sy mit 
tackeden gaffelen ind lachten sy op eyn anvyltze yseren gluyenden dritackeden gaffelen end legende 
ind smeden off slogen sy myt hoemeren also lange sy up eeyn anbilte end smedense mit hameren 
dat men xx off xxx off C [...] selen in eynen kloes also lange dat men xx off xxx off hondert sielen 

/5 smeede ind «ochtant [,] dat swarre is [.] so en in enen cloet smeede Ind nochtan dat swaerre is '5 
storvensy neit alsof,] want sy begerden den doit ind so en storvense also neit want si begerden den 
en mochtens neit vynden Ind de pynre sprachen doit ind en mochtens neit vijnden Ind die pijnres 
zo eyn anderen [:] En is it genoch ind de anderen spraken tot malcanderen [:] En ist neit gcnoch Ind 
in dein anderen huse antworden [:] fferpt sy die anderen int ander huys antwoorden [:] PPerpt 

20 ons zo dat wyr sien moegen off it genoch sy se ons toe dat wijt sien mogen offt genoch sij 20 

ij [sy] : niet in het hs, 4 wa[«]t: hs. wat 

14 C [...] : na C het woord huntert ƒ/ doer staeck: deu twee woorden t$n door een zwart 

15 swarre * verb. uit swarr; de e boven Je tweede r verticaal streepjt van elkaar gescheiden. 

bij geschreven tonder aanw. 

20 moegen : verb. uit mogen : de e boven de o bij ge* 

schreven, met aanw. 
# — - --- - 

B 2 soe ontbr. 3 hem ontbr. 4 want die e. 
6 hielden sy 7 also ontbr. 9-10 sy soe smolten dat 
sy anders niet 12 drie tackeden grepen {dit laatste 
woord is thans nog in dezelfde beteekenis bekend in 
Brabant) 14 also lange : hent datmen — het tweede 
off ontbr. 18 malcanderen ende segheden 20 wy 
— ghenoich is 

Q 
dinghel seide Ja ghi Ende doe hi dit gheseit hadde so ghinc hij voor haere maer so volghde naer 
al weenende Ende doe sij den tormenten naecten doe quam hem lieden te ghemoete duvelen met 

ti.aóct gloyenden tanghen[.] Sine 1 seiden niet tote den Inghele maer sij begrepen de ziele haestelike ende 
woorpense in eene bernende smesse ende die bliesen si met blaesbalghen also men ysere pleghet 

5 te bernene in eene smesse[.] /llso waren daer verbrant eene groote menichte van sielen te gadere 
tote andie stont dat si alle versmolten waeren Ende alsi aldus te gadere waren versmolten dat 
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ghesecht hadde doe ghinc hi voir hoer. Mer. al 
wenende soe volgede si hem Ende doe sij ter ste¬ 
den ghenaecten. soe quamen hem die pinres[...] 
te gemoete mit gloienden tangen Ende-want die 

5 engel swech soe naemen si die ziel die hem volgede 
bt. r5xc ende hielden g se. ende worpen se in enen ber- 

nenden oven ende bliesen mit blaesbalgen. alsoe 
alsraen yser plech te pingieren Tot dat die zielen 
al. die daer branden toe niete worden Ende doe sij 

io alsoe ghesmolten waren dat sij anders niet en 
schenen te wesen dan vuer Soe doerstack men se 
mit iseren gloienden drietackenden grepen Ende 
leechden se op enen anbeelde ende smeden se mit 
hameren hent datmen xx of xxx of hondert zielen 

13 in enen doet smede. Ende noch tan t dat swaerre 
is soe en storven sij also niet. Wat sij begerden 
den doot. ende en mochtens niet vinden Ende die 
pinres spraken tot malcanderen. En ist niet ghe- 

bi.isrd noechflEnde die andere int [ander] huys ant- 
20 woerden Werpt se ons toe dat wijt sien moeghen 

j pinres [...] : na pinres het voorgaande hem her¬ 

haald. 

BI j pinre 6 hielden ontbr. — inden 8 pleecht 
yseren p te niet n drietackenden ontbr* 14 hent: 
tot is an enen 16 sterven se niet /p E. d. a. die 
inden huèse waren a. 20 wyt: wy 

mittien ghinc hi voer | ende si volgede hem nae al 
weynende Doe quamen die smede jeghen hem 
geloepen mit gloyenden tanghen | en totten engel 
en seidense niet | Mer si grepen [...] dziele ende 
worpense in eyne gloyende smysse[,] si bliesen mit 5 
blaesbalghen [,] si bomdense gelijc ysere [,] si 
smedense[...] tot datsi bi nae se nyeten ghedeghen 
waren | ende datse smolten alse ochte was waer 
ende dan staeken sijse mit yseren rieken ende 
leidense opt aenvelt ende smedense mit hameren 10 

tot datsi .xx. of .xxx. zielen of hondert in eynen 
clont hadden ghesmeet Si begheerden die doet[,] 
si en mochte hem niet weerden Die smede seiden 
deyn tot den anderen [:] Zest ghenoech Doe 
antwoerden dander int ander huys | werpt herwert 75 

2 hem : de kop. had eerst een ander woord, waar- 

schijnlijk hoer geschreven; dat is rooi op zwart geëxpun- 

geerd en rood doorgehaald; hem is dan boven den regel 

geschreven met aanw.; misschien stond er ook wel hem, 

waarvan de m tot een inktvlek is vervloeid. 

3 eo totten... niet: deze lezing is juister dan die der 

andere teksten. Lat. et angelo nihil dicentes. 

4 grepen [...] dziele : tusschen deze twee woorden staat 

z schuin zwart en loodrecht rood doorgehaald. 

6 ysere : verbeterd uit yseren; het afkortingsteeken 

voor de n is zwart door gehaald. 
7 smedense [...] tot: tusschen deze twee woorden staat 

b geëxpungeerd en schuin zwart en loodrecht rood door- 

gehaald. Blikbaar had de kop. begonnen het kort daarop 

volgende bi te schrijven. 

8 alse : boven den regel bij geschreven met aanw. — 

alse ochte was waer : niet in het Lat.% blijkbaar een remi¬ 

niscentie aan de eerste pijn. 

13 weerden = geworden, over komen. 

14 tot: boven den regel bij geschreven met aanw. 

A 2 ende doen * 3 en ontbr. 4 gegrepen die siele 
5 ende si bliesen 6 beerdense — ende si 7 niente 
8 was : water p rieken : grepen die sielen Zie B. 
10 opten ii hondert: c — toet enen 13 werden 
14 doen — in dander 

G 
sij niet en scenen dan vier so doorstakensise met yserine voorken die gloyende waeren ende 
leydense up eenen haenbelt ende smeeddense * met hameren tote dat siere eenen hoop hadden 
ghesmeet .xx. ende .xxx. sielen te samen deen an danderef.] iVbchtan en storven sij niet maer 
si rieper menich waerven omme de doot | Maer en conste hem lieden niet ghebueren [,] sine 

5 ne mochten niet sterven Die duvelen si spraken onderlinghe ende seiden [:] Eyst ghenouch 
Dandere seiden [:] iVeent[,] smeet noch Dandere seiden [:] IFijst ons[,J laet ons besien oft 

3 an dandere : hs. an dandere 
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U 69* 

6'. *ï/ i 

K 

Ind do sy si over worpen so ontfeingen sy de 
anderen in ir yseren tzangen[f] se worpen sy ouch 
in dat vuyr als de eirsten deden Ind alsus Q [...] 
worden dese onseligen nu her ind nu dar gewor- 

5 pen Ind over alle worden sy gepyniget ind verbrant 
bis dat ir veil ind vleisch[,] beyn ind senen als 
esche vertzeirt worden ind in eyne vlammen 
vuyrs Do dese in deser pynen lange geweist hadde 
so quam der Engele by sy ind begreiff sy als hey 

io plaich van midden dem vuyre ind begonde zo 
sagen [:] We beistu dar an En was dir neit so 
suisse de onkuysscheit des vleischs dattu dar orame 
so groisse ind so vil pynen moistes liden Ind sy en 
mochte eme neit ant[u/]orden want na alsusdani- 

*5 gen pynen en hadde sy geyne macht zo spre- 
chen[.] Her omme[,] do sy der engele sach altzo 
sere ver 1 moyet so sprach hey goederterlichen zo 
ir ind sachte [:] Weerde vrome Want ons here 
leydet dich zo der hellen ind brenget dich weder 

20 van dan Her omme wese starcke want alle synt 

2 Na uaogen is wat weggevallen* Lat.; aotequam tcr- 

ram Ungereot Zie de andere teksten. 

3*4 [•••] worden : vóór worden het woord worpen,blijk* 

baar fout voor worden; misschien ook dacht de kop. aan 

*t voorgaande worpen. De kop. B heeft hier ook worpen, 

doch verbetert de p in d, wel een bewijs dat K en B 

deielfde bron gebruikten. 

5 gepyniget s verbeterd uit gepimiget; de kop. heeft 

van de i en het eerste been der m een y gemaakt. 

Lat. et ubique patiebantur et comburebantur, donec 

pellea aimul et carnes, nervi et ossa in favillam redigerentur 

et flammam ignis. De plaats is tonder het Lat. onbegrijpe• 

lijk en geen enkele kop. heeft te duidelijk gemaakt. 

9 Engele s de E niet gerubriceerd. 

10 plaich : verb. uit plach; de i boven de c bijgeschre¬ 

ven tonder aanw. — ind : het tweede been der n, dient als 

neerhaal der d. 

14 ant[ar]orden : hs. antorden, an aan het einde van 

den regel. 

Ind doe sij se over worpen so ontfingen sij de 
anderen in yseren tangen [,] er sij der erden 
genakeden[.] Dese worpen se oec intfuer als die 
eirsten deden Ind aldus woirden dese onselligen 
nu hier ind nu dair gewoirpen end over alle wor- 5 
den se gepinichet end verbrant tot dat hoer vel 
ind vleyschf,] been ind zenen alse eesche verteert 
woirden end ynne eene vlamme fuers Doe dese 
siele in deser pijnen lange gewest hadde soe quam 
die Engel by hoer end begreepse als hie plach to 

van mydden den fuere Ind begonde to segene | 
Hoe bistu dar ane[,] was dy niet soe soete die 
onkuscheyt des vleysches || dat du dar omme ti. 69b 
soe grote end soe vele pijnen moestes lijden Ind 
se en mochte hem niet antworden want na dusda- ;5 
nen pijnen en had sy gene macht tzo sprekene | 
Hier orame doe die Engel sach sy alte sere 
vermoyet Soe sprac he godertirlic tot hoer ende 
segede Werde vrome want ons here leydet dy to 
der hellen end bre[«r]t di weder van daer 41 Hier 20 

2 ia ymea : hs. ioyseren 

ii Ind : del niet gerubriceerd. 

20 bre[fw]t: hs. breiot; misschien moeten we breent 

leten en dienen de twee puntjes om de volgorde van n en 
c om te keer en. 

» 

B 3 Dese : ende 4 onsalige zielen 6 gepijnt 
8 Ende doe die z. 9 soe : doe 12 dair aen 15 dus* 
daniger 19 dy ontbr. 20 brenget — di ontbr. 

Q 
ghenouch es ghesmeetf.] Si woorpense hier ende daer ende dandere duvelen namense met gloyenden 
yseren tanghen eer si ter eerden quamen ende woorpense int vier weder [.] An beede siden tormenten 
[se'] dese sielen ende verberrendense te pulvere ende te gheinstcren || van viere Alse tondalus dese [...} 
siele langhe ghesijn hadde in dit torment so quam haer troost ende toeverlaet[,] dese vorseide Inghele 

5 ende begreepse inde middewaert vanden viere ende seide [:] Hoe bestu daer ane[,] waer omme so 

3 [se] : niet in het hs. -.- — •—- 

3 toocUlus detc : tusschen dete twee woorden staat een 1 schuin zwart doorgehaald; blijkbaar meende de kop. 

het volgende langhe te schrijven. 
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oft ghenoech sij Ende doe si se over worpen soe 
ontfingen sij die ander in yseren tangen, eer sij der 
eerden nakeden. Dese worpen si oec int vuer als 
die irsten deden Ende aldus worden die onseligen. 

5 nu hier ende nu daer geworpen Ende over al 
worden sij gepijnt ende verbrant tot dat hoer vel 
ende vieisch. bene ende senen als assche verteert 
worden ende in een vlamme vuers Doe die ziel 
lange in deser pinen gheweest hadde Soe quam 

jo die engel bi hoer ende begreep se als hij plach van 
midden des vuers. ende begonde te seggen. Hoe 

bi.tjja bijstu daer an. was di niet [soe] || suet die oncuy- 
scheit des vleischs dattu daer om soe grote [ende 

soe voel] pine moeste lijden Ende sij en mochte 
15 hem niet antwoerden want na dusdanen pinen en 

had sij ghene macht te spreken Hier om doe se 
die engel sach alte seer vermoeit soe sprac hi 
guedertierlic tot hoer ende sechde. Werdet vrome. 
Want onse here leidet di ter hellen, ende brenget 

20 di weder van daer. Hier om wes starek. Want al 

J2 : niet in het hs. 

13 [ende soe voel] : id. 

tg hellen * naast de n een * als regelvulling. 

BI 2 3 ter eerden neecten 5 ende ontbr. 6 ghepy* 
nicht 8 ende in vuers vlammen 9 Soe: Doe // ende 
seyde woe 12 soe suet 13 soe groete ende soe voel 
pijnen 17 soe : Doe 18 guetelicken — weest vrome 

wi solens besien | ende dan worpense den clont 
zielen over ende dandere ontfinghense in hoer 
yseren tanghen eer si ter eerden ghenaecten ende 
leydense int vuyer ende II smedense also dander èi. itb 

ghedaen hadden Aldus woerdense gheworpen nu 5 • 
hijr nu daer ende telken gebrant ende ghesmeet 
tot dat vel ende vleysche[,] aederen ende beene 
all woerden was eyne geinstere ende eyne vlamme 
yuyers Alse dese zeel eyn lange tijt gheweest hadde 
in dit tormente quaem hoer tuverlaet tot hoer to 

ende ontfingse uuten geinsteren ende seide | hoe 
staet mit u | docht u die ghenoechte des vleysche 
so soete dat ghi nu dese tormente daeromme moet 
doeghen Si en had hem niet die macht tantwoer- 
den Dingel gods alse hijse aldus sach te blouwenf,] 15 
troeste hijse mit sueter talen ende seide J vertroest 
u want onse heer es u leydende ter hellen wert 
ende weert daeromme sterek | want al hebdi 

12 docht: verbeterd uit dochter; het ofkortingsteeken 
voor er is schuin kwart en rood doorgehaald. 

14 macht: de c veeleer t. 

15 blouwen: volgens Verdam beteekent het woord altijd 

slaan, afrossen, geeselen. Lat. cum eam vidisset nimis afflic- 

tam 5 te blouwen is hier zeker te beschouwen als verleden 

deelwoord van het wkw. te blouwen = stuk slaan, Mhd. 

zerbliuwen. Cf. de Limb. Serm. f. goa (blz. 36316): ende te 

telatene dis mi ontberen mag, waar dan niet een te zou 

moeten geschrapt worden, maar telatene zou zyn het Hhd: 
zet 1 Azen. 

A i den : dien 2-3 in hoer tangen algeloeiende 
van ysere eer si der eerden 5 ende aldus werd- 
dense 7 vleeschs 9 als langen tijt dees siele hadde 
geweest 10 so quam — te haer 12 docht u iet — 
vleeschs 13 daer omme sot willen liden ende 14 hem 
ontbr. is ende dingel — alhise s. aldus — bluwen 
17 wordt 

G 

daetstu so wel den wille dijns vleeschs [,] daer omme dat ghi desen torment moet ghedooghenM 
Dese siele en mochte hem niet verandwoorden want naer desen torment hen hadde so ne 
gheene macht [te] sprekene Maer doese dinghel gods sach so seere mesmaect[,] so sprac hi 
haere soetelike ane ende tastese ende seide [:] H'ert stère [,] sijt vrome[.] Al sijn die pinen 

3 f*] : niet in het hs. 
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omme wese starck want all sijn die pijnen quaet die 
du geleden heves tot nu toe Sij sint merre daer du 
van verloist salste werden Ist nochtan dattet onse 
verloesser wille want he en begeert neit den doit 
der sondere mer dat se leven ind be[i]eren Ind 5 
hier na sprac he Alle die ghene die du tot noch to 
gesiene heves die ontbeyden gods ordele mer dese 
die noch hier nederwart sin die sin geordelt want 

bUógb gecomen zo der nederster hellen ind hey || nam sy noch en bistu neit gecomen ter nederster hellen 
io als hey plach ind stercksy ind beval ir an zo gaen Ind hie nam sij als hi plach end stercte sij Ind io 

den anderen wech beval hoer[...] an te gaene den anderen wech 

de ix pynne end de leste dat is der C Die negende pijne Ind die leste pijne 
gront der alre bitterster hellen dat is die gront van der hellen 
Do se zo samen giengen ind sy onder eyn zo samen Do se te samen giengen Ind se onderlinge te samen 

15 sprachen[,] seit[J so quamen snellichen enxste der spraken Siet soe queraen haestelike anxste der 15 
selen in Ind o[«]verdrachliche kelde Ind meeren sielen ind o[/?]verdrachlike kelde Ind raerren 
stanck dan sy zo voerens gehait hadden Doncker- stanck dan se te voren gehadt hadde Don[...]cker- 
heit de ontzellich merre waren dan sy zo voerens heyden die ontellic || merre weren dan se te voiren bi. 70-, 
gesien hadde Moynisse Ind verdreis ontmoeten [gesien hadde] Moynisse ind verdreit ontmoeten 

20 deser selen Also dat sy dochte dat alle de funda- deser sielen Also dat hoer dochte dat alle die 20 

5 be[A]eren : As. begeren 

7/ hoer [*..] an : na hóer het te vroeg geschreven te 
zwart doorgehaald. 

16 o[«]verdrachlike : hs. overdrachlike zie K. 

17 Donc[.«.]kerheyden : hs. donchkerheyden 

IQ [gesien hadde] : niet in het hs. 

B 2 toe ontbr. 3 aff verloest 5 bekeren 11 on¬ 
deren (lees anderen) 75 soe quamen die zielen haeste- 
lic in anxt r hadden —donekerheid ifi-tQ voeren 
gesien hadden iqjq ontmoeten deser sielen ontbr. 

G 
groot die ghi ghesien hebt ende ghedooghetf,] sij sijn meerdere daer af dat ghi verlost sult sijn[,] up 
dat ons heeren wille sij want hi ne begheert der sondaren doot niet maer dat hi hem bekeere ende 
leve in dueghden Doe sprac dinghele tote der sielen Al dat ghi noch ghesien hebt[,] dese vorscide 
sielen [,] si verbeyden noch gods vonnesse dat commcn sal ten hutersten daghe maer die ghene 

5 die noch nederwaert sijn si sijn gheordineert ter doot ende ter verdom men essen [.] Woch en quaemstu 
bi.sötb niet ter nederster stede inden afgront vander hellen |j [.] Stappans hij tastese also hi vooren raenich 

/-2 up dat : Cf. H. 

5 nederwaert : hs. neder waert — gheordineert : hs. ghe ordineert. 

2 van [...] : hs. : van van 

2 ln* : is blijkbaar het bij Verdam vermelde voegwoord 
in s= indien, als. Zie aldaar. 

2-3 Lat. si tarnen voluntas fuerit nostri redemptoris. 

5 bekieren : verb. uit bekeren; de i boven de e bij ge* 
schreven, zonder aanw. Na bekieren een roode punt. 

16 o[r»]verdrachliche : hs. overdrachliche zie Br. 

de pynen quait de du geleden hais zo nu zo[,] sy 
synt merre da du van [...] verloist salt werden Ins 
is it nachtant dat it onse verloeser wilt Want hev 
en begert neit den dot der sunder mer dat sy leven 

5 ind bekieren. Ind her na sprach hey [:] Alle de 
gene de du bis zo noch zo geseyn hais de ontbei- 
dent gotz ordel mer dese de noch hie nederwart 
synt de synt geordelt Want noch en bistu neit 
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sijn die pinen quaet die du gheleden heves tot nu 
toe. sij sijn meerre daer du van verloest salste 
werden, lst nochtant dattef/] onse verloser wil 
Want hi en begeert niet den doot der sunderen. 

bi. is*i> 5 nier dat sij leven ende beke || ren Ende hier nae 
sprac hi Alle die gene die du tot noch ghesien 
heves die ontbeiden gods ordel. Mer dese die noch 
hier nederwart sijn die sijn geordelt. Want noch 
en bistu niet ghecomen te nederster hellen Ende 

io hi nam sij als hi plach. ende starcte sij ende beval 
hoer an te gaen den anderen wech 

Die ix pine ende die leste, dat is die 
gront van der hellen 
DOe sij te samen ghingen. ende onderlijnge te 

J5 samen spraken Siet soe quam haestelike anxte der 
zielen in ende onverdrachlike kelde ende meeren 
stanc dan sij te voeren ghehadt hadde Doncker- 
heiden die ontellic meere waren, dan sy te voeren 

bi.tsae ghesien hadde. moeynisse ende ver-|| driet. Alsoe 
20 dat hoer docht dat alle die fondementen der we- 

3 datu [/] • hs. datte 

6 ghesien : na dit voord een liggende komma als regel¬ 

vulling. 

8 nederwart: hs. neder watt, neder aan het einde van 

den regel, 

IS quam : de andere teksten hebben quamen. Lat, subi- 

tus horror et frigus intolerabile fetorque antea inexpertus 

et tenebre prionbus tncnmparabiles tribulatio et angustie 

animam panter invaterunt ent. — Schreef de kop. fout of 

dacht hij alleen aan 't eerst volgende anxte als onderwerp 

van quam ? 

/p N laat na veidriet de voorden van K: ontmoeten 

deser zielen weg, die feitelijk overbodig sijn en ook niet in 

*t Lat, voorkomen. 

BI / quaet : groot 2 salt .? nochtant datte[f] 
ontbr. 4 niet na sunders 5 Mer hi si 7 dese ontbr, 
q totter nederste der hellen 13 van ontbr. 14 onder- 
lijnde ontbr. 15 Siet soe : Doe soe — quamen /6 on- 
verdi echgelike iy tc voren hadden Ende ig moey¬ 
nisse : lijden 

swaer pine overleden nochtan solcli meere tormen¬ 
ten sien daer ghi van verloest solt weerden op dat 
uwes vcrlosers wille si[,] hi en begheert niet des 
sondeers doet Mer dat hi hem betere ende leve 
Ende dingel seide Alle die ghi hijr te voeren ghe- 5 
sien hebt beyden nae tvonnennisse gods Mer die 
ghi hijr noch als beneden sien solt die sijn ommeer 
toe ghevonnest | want noch en quaemdi niet ter 
nederster hellen Doe naem hijse ende ghenasse 
ende hietse hem volgen zo 

Hoe si totter nederster hellen ginghen 

Alse aldus beyde te gader ginghen sprekende | 
eyne haestighe eyselicheit ende onverdraechlic 75 
calde[,] onvemyemlike stanck[,] ongelikende don- 
ckerheit[,] trybulacie ende anxt quam eyns deyls || tl, n* 

der zielen aen | so dat alle die fondamenten der 

2 op dat: Lat. si tarnen. Cf G, 

5 te : boven den regel btjgeschreven met aanw. 

7 noch als beneden : Lat. qut adhuc sunt in ioferioribus. 

Verdam i. v. als vermeldt noch alse, als gevolgd door een 

bnw.% en noch also, gevolgd door een bnw. of bjv, —* nog 

eens zoo, dubbel zoo. 

13 haestighe: Lat, subitus 

14 onvemyemlike : onbegrijpelijk {Verdam), Lat, fetor¬ 

que antea inexpertus. 

A / veel meer 2 noch sien — daer gi verlost af 
selt wordden 4 tsondeers 4-S ende wel leven wille 
maer alle die ghi... noch gesien — Ende dingel seide 
ontbr. 6 tfonnisse 7 noch hier albeneden zie boven 
nota 7 en vergelijk. — dat sijn emmer p doen n titel 
ontbr, 12 Ende alsi — ghingen : quamen alspre- 
kende 14 kouwe — ongelike 

G 
waerven ghedaen heeft ende maectese ghesont Ende biet haer dat so den anderen wech soude 
gaen[.] 

Doe si aldus te samen ghinghen ende onderlinghe spraken te gadere so quam tondalus so grooten 
anxst an ende onvertlraghelic coude ende meerderen stanc dan hi te voren hadde over leden [,] 

^ ja herde vele meerdere[,] ende herde groote deemsterheit vele meerdere dan vorseit es[,] also tondalus 

4 onverdraghelic : hs. on verdraghelic. 
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hl. yoa 

hl. 70b 

menten der wcrelt beveden Also dat sy gedwongen 
7i;art den Engele de vur ir gienek zo vragen Ach 
mych here[,J wat is dat ich quaillicher gestaen || 
kan dan ich gewaen byn want ich so sere verveirt 

5 dat ich neit gehaven en kan den geist zo sprechen 
Ind do sy staende verbeydende antworde des 
Engels Want sy en mochte van groissern anxste sy 
neit beroeren so[...] ontfoir ir der Engel snellichen 
ind en mochtes neit mee sien Ind do sv dese onse- 

* 

io lige sele sach dat sy veil verre was van allen den 
sunderen de sy zo vocrens gesien hadcle ind dat 
sy van yren lichte berovet was ind van yrem troist 
Wat mocht sy anders dan myshoiffen van gotz 
barmhertzicheit Want als salmon spricht[,] so en 

15 was in der hellen noch wijsheit noch konst darwart 
dat dese sele wanderde Ind her omme en hadde 
sy geynen rait do ir de hu[/]pe gotz gebrach[...] 
Ind do eyn tzit vur U gegangen was ind sy alleyne 
in[...] alsus groissen enxstcn was so hoirte sy dat 

3 here : aldus opgelost 

4 dan ich : Lat. quam solito stare possum. 

7 Engels l de E niet gerubriceerd; idem regel 8. 

8 so : hs. so en — ontfoir ; v>-rb. uit ontfor; de i 

boven den regel tusschen o en r bi/geschreven, tonder 

aanw. 

ij do : eerst vergeten, daarna boven den regel tusschen 

rait en ir bijgeschreven zonder aanw. — hu[/]pe 1 hs. hupe, 

hu aan het einde van den regel. — gebracb[..*]: hs. ge- 

brach hedde; hedde is door den corrector onder den regel 

tusschen gebrach en Ind bygeschreven% tonder aanw. 

18 do... gegangen : Lat. facta itaque mora. 

19 in [...] alsus : na in aan het einde van den regel als, 

begin van het volgende alsus 

fundamenten der werlt beveden Also dat sie ge¬ 
dwongen wairt den Engel die vur hoer gienek te 
vraghenc Ach my here[,] wat ist dat ic quelliker 
staen kan [danJ ic gewoene bin want ic bin so sere 
verveert dat ic neit hebben kan den geist to spre- 5 
kene Ind doe se staende ontbeydede die antworde 
des Engels want sie ein mochte van groten anxste 
hoer neit gerueren[,] so ontfoer hoer die Engel 
haestelic end [jy] en mochtes niet mer siene Ind 
doe dese onselige seile sach dat sij viele verre wass 10 
van alle den sonderen die sij to voren seyn hadde 
Ind dat sij van horen lichte berovet was ind van 
hoiren troste | Wat mochte sie anders doin dan 
myshopen van gods ontfermherticheit | Want als 
Salomon seghet | Soe ein was in der helle noch 13 

wijsheit noch konst derwerts dat dese siele wan¬ 
derde | Ind hier omme ein hadde sij geynen rait 
als hoer die hulpe gods ontbrack Ind doet ene tijt 
vurgaen wass Ind sij allene | In dus groten vresen 
vass so hoerde se dat geroep ind krijschen van 20 

4 [dan] : niet in het hs. 

/j Soe ein : ein verb. uit om ; de kop. heeft van de o 

eene e gemaakt en van het eerste been der m een i. 

19 allene : verb. uit allenen ; de n is rood uitgekrast. 

20 vass : lees wass; cf. vervoeiheic Br 104/£ 

B 2-3 te vr. : toe segghen 4 dan ic g. 5 en can 
8 verroren 11 voren ontbr. \2 dat sij ontbr. — van 
horen lichte ontbr 14 wanhopen /5 noch ontbr. 
18 doe een t. 

G 

dochte der sielen | Al eerderijke dochte hem bevende Doe sprac hi den Inghel an ende seide Ay 
heeref,] wat mach mi sijn ic ne can niet ghestaen also ic plach want ic bem so zeere vervaertf,] ic 
ne hebbe ne gheene macht te sprekene Doe de siele staende bleef omme andwoorde te hebbene 
vanden Inghele want so ne conste haer niet verroeren van grooten anxte Doe ontvoer haer dinghele 

5 ende so vcrloossene ende so ne constene niet meer ghesien Als tondalus[,] dese keytivighe siele[,] 
sach dat sou so verre nederwaert ghinc voordere dan so te voren ghesijn hadde ende haeren troost 
wech was[,] dese Inghele[,] ende berooft was van haren lichte ende van haren solacc Ay lacen wat 

6 nederwaert t hs. neder waert 
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relt beveden Also dat sy ghedwongen wart den 
engel die voer hoer ghinc te seggen Och mij here[,] 
wat ist dat ic qualiker ghestaen kan dan ic ghe- 
wone bijn. Want ic bijn soe seer verveert dat ic 

5 niet hebben en kan den geest toe spreken. Ende 
doe sij staende ontbeide die antwoerde des engels- 
want si en mochte van groten anxt hoer niet 
ve'Tueren. Soe ontfoer hoer die engel haestelic. 
ende sij en mochtes niet meer sien. Ende doe 

io dese onselighe ziel sach. dat sij voel verre was 
van allen sunderen. die sij te voeren ghesien 

4/ IS3d hadde. II ende dat si hoers lichtes beroeft was. ende 
van allen troest. Wat mocht sij anders dan wan¬ 
hopen van gods ontfermherticheit. Want als salo- 

/5 mon secht. soe en was inder hellen noch wijsheit 
noch konste. derwerts dat die ziele wanderde. 
Ende hier om en had sij ghenen raet. als hoer die 
hulpe gods ontbrack Ende doet een tijt vergaen 
was ende sij alleen in aldus groten vresen was. 

20 Soe hoerden sij dat gheroep. ende krijssen van 

ij van allen troest : Lat. et suo lumine ac solatio. 

BI 3 quelliker — dan ic voer 5 te 6 verbeyden 
— antwerde 8 Doe 9 ende... sien ontbr. 10 ziel 
ontbr. 12 si : hi. 13 allen : horen, zie K. 15-16 gheen 
wijsheit noch 16 fai ontbr. 19 dus 20 ghekrijssche 

eerden hoer dochten bevende Ende si totten ingei 
die voer hoer ghinc moest segghen Acharmen heer 
mijn[,] wat es mi dat ic niet staen en mach als ic 
plach | ich ben so zeer verveert dat mijn geest die 
macht niet en heet te spreken Daer si aldus stoent 5 
ende spraeck | so en constse hoer niet berueren 
van groten anxte Ende dingel [...] was van hoer 
ende si en sagen niet meer Alsoe die ziel hoer 
selven wist so verre neder van allen sonderen die 
si te voeren sach | ende verscheiden van horen 10 

liechte ende van horen troest [,] en constse niet 
anders ghedoen dan wanhopen vander ontferm¬ 
herticheit gods Want alse salomoen seet Noch 
wijsheit noch const en es in die helle | derwaert 
datse ghinge | £hde daeromme en hadse neghey- 15 

nen raet als hoer gods hulpe gebraeck Alsi eyn 
stuck tijts alleyne hadde ghewest in dit vernoyef,] 
hoertse wonderlike mennichfoldicheit van ruepin- 
ghen ende van weyninghen | ende so eyslike 

; hoer : in margine links bij geschreven. 

7 dingel was : tusschen deze woorden staat was, 

waarvan de s echter misvormd en niet zeker te herken• 

nen is, zwart en rood geëxpungeerd en rood doorgthaald. 

10 Het streepje na sach is rood op zwart. 

14 io 1 boven den zegel by geschreven met aanw. — 

Het streepje na helle is rood op zwart. 

15 ghinge : verbeterd uit ghingen; de n zwart gecx• 

pungeerd en schuin rood door gehaald. 

A / beven zochgermen jgestaen — also 7 van 
voer haer 8 sachgenne — ende als // en konste 
12 dan altemale 13 also — nocht 14 nocht 17 ge¬ 
weest hadde 19 so ontbr. 

G 
éi. 262a mochte so doen angaen dan alleene hopen up cristus ontfaermicheit R Lieve mensche al dese vorseide 

tormenten waren alle purgatorien[,] hets noch een cleen dinc gheweest van dat ghi sult hooren 
noch hier naer Omme voort te gane ter materiën Tondalus ghinc[...J rechte voort met grooten 
anxte ende radeloos in grooter deemsterheden ende in staneke die onsegghelic was[.] Als hij een 

5 Stic aldus hadde ghegaen so hoorde hi groot ghehuul ende gheroup [van] eene groote menichte 

l’4 Lieve... ooseghelic was: Niet in het Latyn; 1-3 belangrijk voor de opvatting der pijnen; 3*6 schijnen een 

herhaling te wezen van de regels 4-5 op blz. 99. 

3 ghinc[,..] rechte voort: tusschen ghinc en rechte staat voört zwart door gehaald; de kop. werd blijkbaar door 

' het volgende voort in de war gebracht. 

5 [van] : niet in het hs. 
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groeffe incl dat krysschen van eynre groisser scha¬ 
ren Ind so enxsteliche donreslege dat it onse 
cleynheit neit en moechte ontfangen n[...]och der 
selen tzongen[,] also men sachte[,] en moecht 

5 vertzellen[.] //er omme [so sach sy all omme] off 
sy in eynger manieren sien moechte van wanne ir 
alle dese dynge weren gecomen Do sach sy eynen 
vierkanten puetze [als eyn water cisterne Cisterne dat 

is eyn onteyne puetze] de zo sich trecket andere 
io vliessende vuchticheit van boven tzo comende der 

men quyt wilt syn ind dar in geleit werdent | Dese 
puetze warp uis[...J eme eyne steynckende colurame 
vuyrs ind rockes ind de columme reickde op zo 
dem hemele ind yn der vlammen was eyn altzo 

#5 groissc schare van selen ind van duvelen de opwartz 
vlogen als voncken II myt der vlamen de op voir 
Ind als der rock vergeynck so veilen sy weder mit 
den duvelen in den puetze bys zo dem gronde 
Do de sele de groisse gesichte sach so woulde sy 

zo achter wart gaen mer sy en mochte yren vois van 

3 ïi[...]och : na n aan het einde van den regel een 

slecht gemaakte o die tot een inktvlek vervloeid is, 

4 also men sach ie : Lat. ut fatebatur. 

5 [so sach sy alt omme') .* niet in het hs., blijkbaar 

over geslagen negens het tweemaal voorkomende omme. 

S [ais.,, puetze] : blijkbaar vergeten wegens het twee¬ 

maal voorkomende puetze. 

y.ii de zo... werdent : dit gedeelte is een ingelaschte 

glosse. Zie de andere teksten voornamelijk B en N. 

12 uis [...] eme : na uis het woord eym, fout voor eme, 

j wart door gehaald, 

13 reickde: verb, uit reckt, de i boven den regel tusschen 

e en C bij geschreven, zonder aanw, De corrector heeft dan 

dit woord verbeterd tot reickde; de heeft hij boven de t 

geschreven, zonder aanw. 

14 yn : door den corrector boven den regel tusschen 

ind en der bij geschreven. 

18 puetze: verb. uit putz; de e boven den regel tus¬ 

schen u en tz bij geschreven, zonder aanw. 

eenre groten scharen ind soe anxstcliken donre- 
slach || dat onse cleynheit neit en mochte dien bt. ;•* 
ontfaen noch der sielen tonghen[,] also die men 
seghede[,] en mochte vertellen | Hier omme soe 
sach se all omme off se in eyniger maniren sien 5 
mochte van wanne alle dese dingen hoer weren to 
comen | Doe sach se enen vierkanten putte als een 
water [cisterne] Cisterne dat is een onreyne putte 
die tot hem trect andere vleytende vuchticheyden 
van boven to komende dier men quijt wesen wille io> 

Ind daer ingheleydet werde Dese putte warpt 
uut hem een stijnkende columne fuers ind roecks 
Ind die columne reyete up totten hemele Ind [/>/] 
die vlarame was alte groten schare van zielen ind 
van duvelen die upwerts vloghen alze voncken /5 
mitter vlammen die up voir Ind als die roeck ver- 
ginek soe vielen sij weder mit den duvelen in den 
putte toe den grunde Doe die siele dat grote 
gesichte sach soe woulde se achterwarts gaen mer 
sij en mochte hoeren voet vander erder neit 20 

8 [cisterne] Cisterne : hs. Cisterne Cisterne; het eerste 

Cisterne is rood doorgehaald, bij vergissing. Lat. vidit 

fossam quadrangulam quasi cisiernam, qui puteus putridam 

fiamme et furai emittit columpoam 

12 columne : opgelost utt colune met een verticaal 

streepje door de l ; idem. r. 13. 

13 [m] : niet in het hs. Zie K nota; Br schreef 

blijkbaar evenals K af van een tekst waarin in niet voor¬ 

kwam. 

B / groten ontbr, 1-2 donreslagen 8 water cister¬ 
ne glosc cisterne dats een n Ende de p. 12 colump- 
me vuers 13 die ontbr. — columme — [in] ontbr. 
17-18 den putte toe ontbr. 18 Ende doe die z. 

G 

dat hi niet ne conste ghehoorcn Ende 00c so sloughen si anxtelike donderslaghe dat alle creatueren 
gruwen mochte te hoorne so anxtelike waren si ende so afgriselike[.J De se ziele en conste metter 
tonghen niet ghescgghen hoe anxtelic hi was Tondalus sach omme oft hi yewerinex mochte 
ghesien wanen dat quam[.] Stappans sach so een viercant gat als een pit up welken pit eene stin- 

5 ckende calomme up ghinc toten hemele ende in dese vlamme was eene groote menichte van sielen 

3 ghescgghen ; hs. ghe segghen. 

5 eene : de kop. vergat het oog der laatste e U schrijven. 
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eenre groter scharen, ende soe anxteliken don- 
reslach Dat onse cleynheit dien niet en mochte 
ontfaen. Noch der zielen tonge. Alsoe die man 
sechde[,] en mochte vertellen Hier om soe sach sij 

éi. T53* 5 al omme |[ of sy in enigher manieren sien mochte. 
Van wanne hoer alle dese dingen weeren geko¬ 
men Doe sach sij enen vierkanten putte als een 
v nter cisterne Cisterne dat is een onreyne putte, 
die tot hem trect ander vlietende vochticheiden 

io van boven comende der men quit wesen wil. ende 
daer in gheleidet werden Dese putte warp uut hem 
ene stinckende columme vuers ende rokes Ende 
die columme[.„] reicte op tot den hemel Ende in 
die vlamme was een alte grote schare van zielen 

(S ende van duvelen die opwarts vlogen als voncken 
mitter vlammen die op voer Ende als die roke 

si. ts3b verghinc soe vielen sij weder mijtten duvelen || in 
den putte toe den gronde toe. Doe die ziel dit 
grote ghesicht sach. des wolde si achterwarts gaen 

20 mer sij en mochte hoeren vote vander erden niet 

/ Zie K. 

ij columme [...] : na columme de woorden vuers ende 

rokes bij vergissing herhaald en rood op zwart doorge¬ 
haald. 

BI niet en mocht den ontfaen j als 6 waren 
ic die van boven tokomende — quijt 16 roke : woet, 
fout voor roec? /p doe wolde so wolde si, mogelijk is 
so wolde si een verbetering van doe wolde 

H 

donreslage dat onse synne niet en mochten be¬ 
grijpen | noch gheyne tonghe vertellen Hi sach 
alomme ochte hi yet mochte gesien wanne dit 
allet quaem Doe sach si eynen ghevyercanten 
gracht | alse eynen mergelputte | ut dien putte 5 
quaem eyne stinckende vlamme ende stinckende 
roecke | so dat scheyn eyne columme [die] totten 
hiemele || gherichte | In die vlamme was altegroet si. t?b 

mennichvoldicheit van zielen ende van duvelen | 
die gelijc gemsteren opvlogen mitter vlammen ende io 

ten eynde vanden roeck weder nedervyelen inden 
fornayse totten gronde Doesi desen groten spiegel 
sach woldese achterwaert trecken | Mer si en 
mochte hoer voet niet hersetten Alsi van groten 

2 vertellen : verbeterd uit vertelen; de 1 boven den 

regel bij geschreven met aanw. — Na vertellen is een halve 
regel opengelaten. 

3 hi yet: eerst schreef de kop. si; dit si is schuin zwart 

en loodrecht rood door gehaald; hi is dan boven den regel 

bij geschreven met aanw. 

5 mergelputte : Lat. cis tenia. Zie Verdam i. v. mergel. 

waar o. a. een voorbeeld aangehaald wordt uit Publ, 

Limb. 14, 30S’ Het woord is typisch voor Limburg met zijn 

mergelgroeven. 

10 gemsteren : cf. H 85/p ; gimster 

A t donder 2 negeene — hi : ende si sach j hi : 
si iet sien mochte 4 allet ontbr. — ende doen 5 ende 
ut 7-8 die toeten h. ghereictte ende indie u roeke 
metten duvelen weder — indie 12 doen si 13 tr. a. 
14 vcrsetten ende 

G 
ende van duvelen ende vloghen up[...] ghelijc gleinsteren huute eenen viere Ende als den rooc 
neder slouch so vielen de duvelen metten sielen weder tote inden afgront vander hellen ende van 

ti. 262b desen fomeysef.] AIs dese siele desen anxteliken torment sach II so waende so hebben ontvloon ende 
achterwaert keeren maer so ne conste hare voete vander eerden niet ghecrighen Maer doe so haer 

7 tip [...] ghelijc : tusschen deze twee woorden staan de letters gb% blijkbaar het begin van het volgende woord9 
rood op zwart door gehaald. 

4 achterwaert : hs. achter waert 
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der stat niet heven Ind do sy dyckwile ir des van 
anxste pynde zo doen ind sy sach dat sys neit 
gedoen en conde als sy wouldef,] so wart sy van 
groisser verwoitheit verheitzet ontgen sych selver 

5 Ind myt yren nagelen zo reis sy ire wangen ind 
reiff [:] We myr ind war omme en sterve ich neit 
ind war omme en woulde ich onsclige den schryf- 
turen neit geloeven Wat verwoitheit be[...]droich 
mych Do de duvele dit hoirden de myt der vlamen 

bi. ytb io op quaemen so omme stonden sy si altzo hantz || 
myt den g[...]etzauwcn da sy de onseligen selen 
mede zo den pyne[//] wart treckden Ind sy stonde 
ommelancks ir als bvnen ind branten als vuyr ind 
donre Ind reyffen alle myt eynre steymen alsus O 

15 onselige sele de werdich bis der pyne[,] wane bistu 
her gecomen Du en hais noch neit geproift wat 
pyne it is[,] noch saltu sien de pynen de du[...j 
verdient hais da du neit en salt mogen uis comen 
Mer alwege levendich bernen in pynen[.j Dn en 

20 salt neit mogen vynden eynigen troist off eynich 

8 be[...]droich : hs. bebdroich 

/ƒ g[.,.]etzauwen; hs. gc etzaumen \de eerste e is tot een 

inktvlek vervloeid, daarom schreef de kop. ze opnieuw. 

12 pyne[»] : hs. pyne 

13 ommelancks : door den corrector verbeterd uit 

ommelanck 

16 Lat. Ignara penarum nondum experta es penas; 

adhuc videbis dignum tuis openbus tormeutum. 

17 du : na du een [, waarschijnlijk eerste letter 

van het voorafgaande sieu of het volgende salt. 

heffen Ind doe se dicke wile hoer des van anxste 
pijnde te doen Ind se sach dat sijes neit gedoen 
en konde als se woulde | soe wart se van groter 
verwoetheit verhettet tegen hoer selven Ind mit 
hoeren negelen schoerde sij hoeren wangen ind 5 
riep We my ind waer omme en sterv e ic neit | End 
war omme en woulde ic | onsellige dien || schrijf- bl. 71<*■ 
turen neit geloven[,] wat vervoetheit bedroech my | 
Doe die duvelen dit hoerden die mitter vlammen 
up quemen soe omme stonden sij se alltoe hans 
mit den getouwen daer sij die onsellige zielen 
mede toe den pijnen wert treckeden Ind se ston¬ 
den omme lanck hoer alse bijen Ind branden als 
vuer in donre Ind riepen alle mit eenre stemmen 
aldus O onsellige seile die werdich bijste der pi- 
nenf,] wanne bistu her gekomen Du ein hevest 
noch neit geproefft w'at pijne is[,] noch salstu sien 
de pijnen die dijne wercken verdient hebbenf.] 
Z>aer omme en salstu neit mogen uut komen mer 
alletoes levendich barnen in pijnen | Du ein saiste 20 
[neit mogen vynden eynigen troist off eynige tocvlochte 

8 vervoetheit: cf. vass Br 100{20. 

14 Ind : de I niet gerubriceerd. 

19 Daer omme : Br. verandert hier den tekst, zie K; 

Lat. ... tormeutum, de quo exire non poteris nee iu eo 

perire valebit. 

20 [neit... en salt] t niet in het hs.% blijkbaar vergeten 

wegens het tweemaal voorkomende Du eu saiste 

B 2 te doen ontbr, 4 verheitte 6 omme en ster¬ 
ve ic neit | End war omme ontbrwaarschijnlijk ten 
gevolge van Jut dubbel voorkomende war 19 Daer om¬ 
me : dair du niet en salt mogen {zie K) 20 saltu le¬ 
vendich b. 20 en vlg, du en salt niet moeghen vinden 
enigen troist enigen toevloecht off enig licht sien Du 
en salt nummermeer enz. 

a 
niet en mochte ghebueren so wert so jeghen haer selven verwaermt met grooten toorne ende so riep 
Ende van anxenen scuerde so haer kinncbackcn met haren naghelen Ay mi[,J sprac sof,] salie niet 
moghen sterven Ay mi kcvtivighe sielef,] waer omme en gheloofdic der heligher scriftueren nietfj 
lacen wat droufheden moetic nu anscouwen Doe de duvelen dit hoorden die up vloghen metter 

5 vlammen so quamen sij te hant ende troopten omtrent haer metten instrumenten daer si de 
keytivighe sielen mede tormenten ende inden afgront der hellen mede trockcn Ende si omme 

j siele : de e is slecht gemaakt. 

5 noopten : Lat. ci reu m ven e runt. Cf. 09 /ƒ. — omtrent : hs. om trenr. 

6 mede: verbeterd uit meden; het afkortingsteeken voor n ts zwart doorgehaald. 
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heffen Ende doe sij dicwil hoer des van anxte 
pinde te doen. Ende sij sach dat sijs niet doen en 
conde als sij wolde. Soe waert sij mit groter ver- 
woetheit verhettet tegen hoer selven. ende mit 

5 hoeren nagelen schoerde sij hoer wangen, ende 
riep [:] We mij[,] waer om en starfic niet. Ende 
waer om en wolde ic onsalige den scrijftuere niet 
geloeven. wat verwoetheit bedroech mij Doe die 
duvelen dit hoerden die mitter vlammen op qua- 

io men soe omstonden si se alte hants mitten getou- 
ti. rsjc wen. daer [j/] 1 die onseiige zielen mede totter 

pinen wart trecten. Ende sij stonden omtrint hoer 
als bijen ende bamden als vuer in doemen Ende 
riepen alle mit eenre stemmen aldus O onseiige ziele. 

15 die weerdich byste \*Ur\ pinen. wanne bistu hier 
ghecomen Du en heves noch niet gheprueft wat 
pine is Noch salstu sien die pinen die dine werken 
verdient hebben, daer du niet en salste moghen 
uut comen Mer altoes levendich bamen in pinen 

20 Du en salste niet moegen vinden enigen troest of 

2 pinden : hs. pinden, de n is zwart doorgekrast. 

/7 dine wetken : tie K. 

B11 doe si ducwile van anxt hoer pynde te doen 
2 ende doe — dat se des niet — ghedoen 3 als si wol* 
de ontbr. — soe : doe — mit: van 4 verheicet 5 soe 
schoerden si hoer proper wanghen 6 ende waer — en 
starf ic niet Ende waer om ontbr. 7 der 8-g Doe 
dat die duvelen hoerden 10 soe : doe u totten 
12 omtrint: omme 13 branden — donre 14 aldus 
ontbr. 15 byste : is der 18 salste ontbr. ig bernen 
20 sall 

vervamessen hoer dit decwijle pijnde te doen 
ende sijs niet volbrenghen en conste[,] van groter 
verwoedheit scheynse al onsteken ende seoerde 
hoers selfs kinnebacken ende riep[:] We my | ende 
waeromme en sterve ic niet ende waeromme ic ƒ 
ongevallichste en wolde ic niet geloven der heiliger 
scryftuerenj",] wat gebreken bedrueft my | Die 
duvelen die dit hoerden die mitter vlammen op- 
vloeghen quamen stappans ommtrent hoer mit 
horen wapenen daer si die zielen mede trocken 10 

ten tormenten ende vlogen omme hoer gelijc bien 
ende bernden gelijc den vuyer | ende seiden alle 
mit eynre stemmen O ongevallige[,] ghi die weer¬ 
dich sijt alrc pijnen ende alre crusinghenf,] wanne 
quaemdi hijr | ghi wet noch luttel van eyniger 15 
pijnen [,] ghi solet nu tormenten sien dier ghi ver¬ 
dient hebt[,] derre ghi niet en solt moeghen ont- 
ghaen | noch daer ghi niet en solt moeghen sterven 
Mer altoes allevende bomen inder pijnen Negheyne 

2 niet: boven den regel bij geschreven met aanw. 

6 heiliger : boven den regel bijgeschreven met aanw. 

7 gebrekeo : Lat. que me dementia decepit. Verdam 

geeft als bet. op : nood, rampzaligheid, kommervolle toe¬ 
stand. — bedrueft: volgens Verdam = verwarren, beroeren, 
reden tot droefheid geven. 

/p Neghene: hs. Ne gheyne. 

A 7 my nu p stappans : terstont 12 viere indie 
domen ende 14 ende alre crusinghen : ende droefheit 
16 sien die torm. die ghi 17 daergi — uutgaen /p al¬ 
toes seldi berren al allevende inder hellen pine noch 
negeen soerkoers no geenen troest 

Q 

ghinghense ghelijc bien ende si ontstakense ghelijc [...] viere Ende si seide alle met eender stemmen 
O keytivighe siele weerdich van pinen ende van torment en [,] wanen comste du hier [:] A\ hebstu 
pine gheprouft dune weets noch van gheender pinen maer du suis noch sien een torment die du 

bi.eöj t verdient hebs met uwen ghewerken in dinen levene daer du niet huute fl commen en suis nemmermecr 
5 Ende ghi en sulter nemmermeer in vergaen maer altoos levende bliven ende bernen inden torment[.] 

/ ghelijc [...] viere : tusschen dete twee stoorden staal bien rood op zwart doorgehaald; de kop. werd blijkbaar 

in de war gebracht door het voorafgaande bien. 
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licht sien Da en salt nummcrme mogen hoeren off 
hoiflen cynige hulpe off barmhertzichcit Want da 
bis gecomen zo der portzen des doitz ind men sal 

bi. 72a dich voeren sonder bey-1[ den zo der nederster 
5 hellen[.] Der dich her gebracht hait der hait dich 

bedrogen [,] hey verloesc dich off hey mach van 
onscn[..] [//Jendenf.J Da en salt in nummerme 
sein[t] wese scrich[,Jonselige[f]ind wese droevich[,] 
weyne[,] roiffe ind hule Du salt weynen myt den 
weynende ind schryen myt den schryenden ind 
ewelichen saltu bernen myt den bomenden want 
nemant en is de dich wilt off mach verloesen uis 
onsen benden Ind sy sprachen onder eyn ande¬ 
ren [:] H at is dat wyr lange beyden[,] trecken wyr 
dese sele ind tzoenen ir onse nydicheyt ind geven 
wyr sy lucifeer Alsus watten sy ire wapen ind 
druyden ir myt dem ewigen dode ind dese geistc 
waren swartz als collen ind ir ougen waren ber- 

öi. 72b nende als lampen myt vuyerf.J || ire tzenden 
waren wys als der snee Ind hadden st(/]rce als 

10 

J5 

20 
schorpionen ind hadden yseren dauwen harte 

6 bedrogen : door den corrector verb. uit bedrgen; de 

o boven de r bijgeschreven, tonder aanw. 

7 onsen : na onsen de letter b, begin van het 

volgende benden — [A] ?nden : hs. benden. Lat. de nostris 
manibus. Zie B. — nummerme: numermê 

8 droevich : verb, uit droeoich; de kop. heeft boven de 

n een u gezet. 

12 de : eerst vergeten, daarna tusschen is en dich boven 

den bijgeschreven, tonder aanw. — wilt off mach : eerst 

vergeten, daarna boven verloesen uis bij geschreven, zonder 

aanw. 

16 ire : verbeterd uit ir; de e boven de r bijgzschreven, 

zonder aanw. 

Kj vuy*r : verb. uit vuyr; de e tusschen y en r, boven 

den regel bij geschreven, zonder aanw. 

20 Ind hadden : evenals hier ontbreekt in de andere 

teksten het onderwerp sy — slMrce : hs. slrce. Zie stipra 

82 20, 110/20. 

off eynich licht sien Du en sa Is le] nummermeer 
mogen hoepen cynige hulpe off ontfermheriicheit 
Want du bijste gekomen to den poirten der doit 
end men sall dij voeren sonder beyden ter neder- 
sten hellen Dye dy hier gebracht hefft die hevet 5 
dij bedrogen[,] hij verlosse dy off he mach [...] van 
onsen (7/Janden Du en salste on nummermeer 
sienej",] wese serijch[,] onselige[,] ind wes droe¬ 
vich [,] weyne[,J roepe ind hule | Du salt weynen 
mitten wcynenden ind schrien mit den schrijenden 10 
ind ewelic saltu bernen mit den bernenden j Want 
neyman en iss dij die [| welle off mach verloessen bf 7lb 
uute onsen handen Ind se spraken onderlijnge [:] 
JFat ist dat wy langer beyden Trecken wy dese 
ziele ind toenen [wy] hoer onse nydicheit ind ge- 75 * 
ven [wy] sy lucifer Aldus wetteden sij hoeve wapen 
end dreygeden sy mit der ewiger doit Ind dese 
geesten weren swart as kolen Ind hocre ogen weren 
bernende als lampen mit vure | Hoerre tandc 
weren wijt als de snee Ind batten [ster/en] als 2o 

scorpione | Ind yseren dauwen hadden se harde 

6 na mach het woord off herhaald; na dit off 

nog eene o zwart doorgehaald. 

inden : hs. banden, zie K. 

20 [sterten] : niet in het hs. 

15, 16 [;cr] : niet in het hs. 

B d-7 van onsen handen — het tweede off (zie fio- 
ta 6) ontbr. 7 want du en n ewelicken 14 trecken 
ontbr. 16 gheven wy se 19 Ende oir t. 20 witter dan 
die s. — sterten als s. 

G 
Ghinc suil gheenen troost vinden noch hulpe Ende nemmermeer so ne dordi hopen up gods ontfaer- 
micheit want ghi sijt coinmen ter poorten waert vander eeweliker doot sonder bende Ende men 
sal di leveren sonder henrle ende sonder beiden inden afgront der hellen die hu bereet es[.] £hde 
die hu hier brochte die heeft hu bedrooghen Ende hi[...] heeft ons hu hier gheleveit in onsen 

5 handen[.] ghine sultene nemmermeer scouwen[.J 1 feest drouvef,] kcytivighe sicle[,J weentf,] roupt 
ende huult[T] ghi sult screyen metten screyenden ende ghi sult eewelike bernen sonder bende 
want niement sal hu verlossen moghen van onsen handen Die duvelen spraken onderlinghc 

4 beórooghen : hs. be droogheo. — hi [...] he^ft : tusschen deze twee woorden staat ons zwart doorgehaa'J; 
aanleiding tot die vergissing gaf blijkbaar het volgende ols. 
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enige toevlochtc. of enich licht sien Du en salste 
nummermeer mogen hopen enige hulpc of ontferm- 

bi t$S'i herticheit. Want du bist geeoemen totten | poerten 
der doot ende men sal dij voeren sonder beiden ter 

5 nederster hellen. Die di hier ghebracht hevet die 
heeft dij bedrogen, hi vcrloes di of hi mach van on¬ 
sen handen [,] du en salsten nummermeer sien.Wes 
serich[,] onselige. ende wes druevich. weyne. roepe 
ende hule Du salste weynen mitten wenende ende 

jo screien mitten scriende Ende ewelic salstu ba men 
mitten bernenden. Want nyement en is die dij wil. 
of mach verlosen uut onsen handen Ende sy spra¬ 
ken onderlinge [:] JVut ist dat wij lange beiden [,] 
trecken wij dese ziele, ende toenen wij hoer onse 

JS nydicheit. ende gheven wij se lucifer Aldus wettede 
si hoer wapen ] ende drechde si mitter ewiger doot 
Ende dese geesten waren swart als kolen, ende 
hoer ogen waren barnende als lampen mit vuer. 
Hoer tandc waren wijt als die snee. Ende hadden 

20 steiten als schorpionen Ende hadden ysseren cla- 

/ enige loevlochte : Lat. nullam consolationem, nullum 

refuijium, nullum vidcre aut invenire poter is lumen. Zie B. 

7 banden : Nverbeterde, zie K. 

BI /of enige toevlochte ontbr. — salt .? Wanttu 
ghecomen byste 5 totter hellen gront 6 die ontbr. 
7 salt tfdrovich 9 huyl — salt jo screyendcn— 
salstu ontbr. 14 laet ons trecken dese — tweede wij 
ontbr. 15 ende laet si ons geven lucifer ende si 
weetten /ódrijgeden 20 sterten, cf. K 82/209110f20 
en NSb/t 

recracie noch gcyn troest noch gheyn liecht en 
soldi moeghen vinden | Endegheynre hulpen noch 
gheynre ontfermherticheit || en doifdi daer nac 
hoepen | ghi[...]sijt ghenaect den poerten vander 
doet | ende der onderster [...] hellen suldi vloechs 
weerden gelyevert Die u hijr bracht heet u bedroe¬ 
gen [,] hi verloese u of hi mach van onsen handen | 
ghi en solt hem nummeer sien.besericht u[,] onghe- 
vellige | besericht u | weynt[f] ruept[,] huyltfj ghi 
salt weynen mitten weynende ende scryen[...] mitten 
schryenden | ende ewelike bomen mitten bomen¬ 
den | hi en es niet die u sal willen ochte moeghen 
verloesen van onsen handen ende dan seiden si 
deen den anderen [:] ffaer nae beyden wi Trecken 
wijse ende toenen wi hoer onse wreetheit | gheef 
wijse luciferre te verslinden Ende also al schud¬ 
dende hoer wapen dreygheden jijse ter eweliker 
doet Dese gheesten waeren sw'ert alse colen[,] hoer 
oeghen bernden alse lampen | hoer tande witter 
dan snee | mit sterten alse scorpioen | die dauwen 

ƒ recracie : Lat. consoUtionem. 

4 ghi [..•] sijl : tusschen deze twee ivoorden staat g, 
zwart geëxprtngeerd en schuin zwart doorgehaald; blijk* 

baar heeft de kop. ghemaect willen schrijven. 

5 onderster [...] hellen : tusschen deze twee woorden 

staat een loodrechte streep blijkbaar het begin der s van 

het volgende suldi, schuin zwart en loodrecht rood door - 
gehaald. 

8 besericht... besericht: Lat. dole, misera, dole enz. 

10 scryen [,..] : hs. icryende; de kop. werd blijkbaar 

door het volgende schryenden in de war gebracht. 

J7 iijse i kUine gerubric. s. 

18-20 De zonderlinge constructie is te verklaren uit 

Lat. : ... oculi vero eorum ut lampades ignis ardentes, den- 
tes etiam eorum nive candidiores, et caudes habebant ut 
scorpiones, ungulas quoque ferreas valde acutas et ut vultu- 
res habebant alas. 

A 2 negeender — noch: no negeender 4 den : der 
5 vloes : Het VI. Brabantsch kent nog fleus = straks 
10 mitten w. ende scr. ontbr. 14 den : toeten 16 luy- 
scefeer 18 ende dese 

O 
fTaer omme beiden wij dus langhe[,] slepen wi dese siele inden torment | ende laet ons hacr 
tooghen onse felheit[,J laetsc ons leveren lucifer onsen meester te verslondene[.] £nde aldus so 
dreeglulen si de siele met harer wapenen daer si de sielen mede tormenten ende metter eewe- 

i/.z'fjb liker doot maer si ne haddens ne gheene macht want dinghel die be || sceermdese Dese quadc 
5 gheesten waren also zwart als een atrament of colen ende si hadden harde leelicke voorme w’ant 

hare hooghen waren ghelijc berrenden lampten ende haer tanden si waeren also wit als de 
snec[,] si hadden steerten alse scorpioene Ende si hadden 00c harde scerpe yserine gloyendc 
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scharpe Ind sy hadden vloegelen v[/?]n gyren ind 
do [sy] sich beroemden dat [sy] dese se!e sonder 
beyden myt in nemen souldcn Ind sie ir de weynde 
songcn eyn leitgein des doitz So quam dar der 

5 geiste des Ivchtes ind verjagede de geiste der 
donckerheit Ind hey troiste dese [...] sele myt 
worden als hij plach ind sachte [:] Ferblyde dich 
ind bis vrelichen[,] docliter des lichtes Want du 
salt vercrygen bannhetzicheit ind neit ordel Want 

io du salt de pynen sien ind ncit mee lyden 

van lucifer dem pryntzen der donker- 
heit ynd van der nederster hellen ' 

bt> 73* Com[,] sachte hey[,] ind ich sal dir tzoen || en den 
quaetsten viant den de mynschen havent Ind hey 

i5 geynck vur bis dat sy quamen zo deme prynccn der 
hellen Ind sachte ir [•] Com ind sich[,] nochtant 
saltu wyssen dat in [...] de hie synt geyn dicht en 
schynt[,] nochtant saltu sy sien mogen ind sy 
en soulen dich neit mogen sien Do gienck narre 

/ vloegelen i verb. uit vlogelen; de e boven de o bjfge¬ 

schreven t tonder oanw. — v[o]i ï hs. ven 

6 dese [...] sele : hs.dese se-1 sele; de e van het tweede 

se is uit gekrast; de | is blijven staan. 

7 hij: door den corrector boven den regel tusschen als 

en plach bij geschreven, tonder aanw. — Ferblyde: verb. 

uit veibyde; de 1 is tusschen b en y boven den regel bij ge¬ 

schreven, zonder aanw. 

8 vrelichen : boven de v die slecht gemaakt is heeft de 

kop. er een andere gezet. 

ij den : eerst vergeten, daarna boven den regel tus¬ 

schen en en quaetsten, bij geschreven, zonder aanw. 

ij pryncen : Lat. ad portas inferi. Cf. de andere teksten. 

16 Lat. Vent et vide, hoe tarnen scito, quod hinten hts 
qut hic deputantur, roinime lucet. Tu tarnen illos videre 

valebis ent. 

17 in [...] : na in het woord den, door den corrector 

links in margine voor de bij geschreven, zonder aanw. De 

corr. begreep blijkbaar niet dat in een datief was. 

scharp Ind sij hadden vlogele van ghijren Ind doe 
se hem beroemde dat sij dese ziele sonder beyden 
mit hem nemen soulden Ind sij hoer[,] die wey- 
nendc[,j songen ein lijdekin der doit | Soe quam 
daer die geest des lichtes Ind verjagede de geesten 5 
der doonkerheit Ind hi ve[r]troeste dese siele mit 
woirden alse he plach ind segede [:] Verblijde dij 
end wes vrolijcf,] dochter des lichtes wantu salste 
verkrijgen ontfermherticheitf...] ind neit oirdelf...] 
wanttu salste die pinen siene end neit mer lijden 10 

Van Lucifer den prijnce der doncker¬ 
heit End van der n[eder]ster hellen 
Comef,] segede he[,] Ind ic sail di tonen den 
quaetsten viant die de menschen hebben || Ind hie u. 7** 
ginek vur tot dat sij quemen ten porten der hellen 75 
ind seghede hoer Corne ind sijc[.] Abchtan salste 
weten dat hem die hier sijn ghene licht ein 
schintf,] noch tan salste se mogen siene ind sij ein 
soelen dij niet mogen siene | Doe gienck naerre 

6 ve[r]iroeste : hs. vetroeste 

9 [..•] *od : voor iod het te vroeg geschrevene neit rood 
doorgehaald. — oirdel [*.,] na oirdel is Wanttu salste ver¬ 

kregen ontfermherticheit ind neis oerdel herhaald. Let op 
de spelling van oerdel, oirdel. * 

12 o[eder]5ter : hs. nester 

B / sij ontbr. 2 beroemden 3 die ontbr, 9-10 Het 
dubbel geschrevene Wanttu salste enz, ontbr, 12 van¬ 
den diepsten der hellen. 13 seghede hy oir endc 
iS tot dat: ende se q. 16 hy seghede 17 datten ghe- 
nen die 19 Ende die ziel ghinc n. 

G 
dauwen ende si hadden vloghele alse ghiere[.] We gheene tonghe en soude hu moghen niet vertellen 
hoe gruwelic sij \vaeren[.] Maer doe de vianden onderlinghe aldus spraken ende wilden dese siele 
inden afgront vander hellen trecken ende si songhen haer een liedekin vander eeweliker doot ende 
scopter mcde[,] Ay mensche waerstu vroet ghi sout hu hier af wachten ende hier omme peinsen 

5 ende wandelen inde ghebode gods[,] Ende stappans so quam dinghele ende veijaghede de quade 
ghecste | ende hi trooste dese allendeghe siele ghelijc dat vorseit es ende sprac tote tondalus Sijt 

/ vertellen : hs. ver tellen; ib. r. 5 ver jighede 4 scopter mede : spotten, zie Verdam i. v. schoppen. 

4-5 Ay... gods : niet in Lat., de tekst moet ook gelezen worden alsof die regels er niet stonden; Ende stappans 

is het vervolg van den zin die op r. 2 begint met doe. 
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wen haerde scliarp Ende sij hadden vlogelen van 
ghiren Ende doe sij hem beromden dat [*£*] dese 
ziele sonder beiden mit hem nemen solden. Ende 
sij hoer die weynende songen een liedeken der 

5 doot. Doe quam daer die geest des Iichtes. ende 
veijageden die geesten der donckerheit Ende hij 
veitroeste dese ziele [mit woerden] als hij plach 
Ende sechde [:] Kerblijt ende wes vrolic[,] doch- 

bi. rsj* ter des Iichtes wanttu salste vercrygen [| ontfarra- 
io herticheit ende niet ordel. Want du salste die 

pinen sien ende niet meer lijden 

Van lucifer den prince der donckerheit 
Ende vander nederster hellen 
COm[,J sechde hi[,] ende ic sal dij toenen den 

15 quaetsten viant den die menschen hebben Ende 
hij ghinc voer tot dat sij quamen ten poerten der 
hellen Ende hy sechde hoer [:] Cbm ende sie 
Nochtant saltu weten, dat hem die hier sijn gheen 
licht en schint. nochtant saltu se mogen sien. [...] 

20 ende sij en sullen dij niet mogen sien Doe ghinc 

2 [tf] : niet in het hs ; ef. K. 

7 [mit voerden] : niet in het hs.t cf. de andere teksten. 

Lat. solitis verbis eam consolabatur. 

14 COm : verbeterd uit EOm; de roode hoofdletter E 

is rood doorgehaald en vervangen links door een blau¬ 

we C. 

19 sien. [...] : na tien. de woorden Doe ghinc die z te 

vroeg geschreven en rood op zwart doorgehaald. 

BI / van : als 2 beromden : vermaten — dat si 
5 daer ontbr. 6-7 ende doe hi troesten dese siel mit 
woerden 8 ende hi s. 9 wanttu vercreghen hebs 
12 Titel ontbreekt 14 ende ontbr, 16 sij ontbr. — ten : 
totten 19 mogen ontbr. 

harde scerpe yserijn | ende vlogelen haddense alse 
ghieren Alsi hem beruemden hoer te grijpen sonder 
merren | ende [eyti] liedekijn der doet te singhen | 
Hoer quaem die geest des liechs ende verjaechde 
al die gheesten der donckerheit ende troestese mit 5 
sijnen gewoenliken woerden ende seide | Verblijdt 
u[,] verblijt[,] dochter slichs | want ghi volghet der 
ontfermherticheit ende niet den vonnenyssen[.] 
ghi solt die tormenten sien | mer ghi en solter num- 
meer doeghen 10 

Van lucifer den prince der dunekerheit 
ende vander nederster hellen .ixdc. 
Coempt daeromme[f] seit hi[,] ende ic sal u toenen 
den alre quaetsten wedersake des minscheliken gc- 
slechts || Hi leydese ten porten vander hellen ende r5 bI•iSi 

seide hoer Coemt ende siet ende wet dat wel | dat 
die hijr in sijn negeyn Hecht en hebben AI sie- 
dese[,J si en sien u niet Die ziele traet naere 

2-3 sonder merren : Lal. sine mora. 

3 [eyti] : niet in het hs. 

5 al : boven den regel bijgeschreven met aanw. 

6*7 Verblijdt u [,], verblijt : Lat. Gaude et letare 

7 ghi volghet \ letterlijk naar Lat. ; consequeris mis?- 

ricordiam 

8 ontfirmherticheit : de c veeleer t 

14 wedersake : Lat. adversarium 

A / als yseren ende si hadden vlogelen — ende 
alsi 2 gegripenne 3 ende een — ter doot 4 so quam 
haer des gheests licht — verjaechdese 6 gewoenen 
— seide ontbr. 7 verblijt ontbr. — tdlichts — gi selt 
volgen 8 vonnisse 9-10 selter niet meer liden 
n Titel ontbr. 14-15 geslachte iS tert 

♦ 

G 

vrome ende vroo ende verblijt[,] dochter des lichtsf,] want ghi sult ghecrighcn ontfaermicheit 
ende du ne suis niet verdoemt wesen Dit was een scoon woort om hem Doe sprac dinghele[:] f?hi 

> 11.264* sult de pine sien maer ghi ne sultso niet smaken no nemmerineer § ghedooghen 

Comt[,] sprac dinghele Ic salse di tooghen den alderquaetsten viant vanclcr hellen Dinghel ghinc 
5 vooren[,] de siele naer ende si quamen voor de poorte der hellen ende hi sprac tote der sielen [:J Comt 

2 Dit.,, hem : niet in Lat. 

4 alderquaetsten : hs. alder quaetsten. 
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de selc ind sach den gront van der hellen Ind we dye selen ind sach den grimt van der hellen Ind 
mencher bande ind we groissc pynen ind tonnen- hoe menigerhande Ind hoe grote pijnen Ind tor- 
ten sy dar sach Ind alle hedden sy hondert hove- menten se daer sach Ind hadde sij hondert hovede 
der ind in eick[...] hovede hondert tzongen[,] sy Ind in eliken hovede hondert tongen se in soulde 

5 en souldet in geynre manieren alleit mogen sagen in geenre maniren all mogen segen Mer eein lut- 5 
Mer eyn wcinich da af! dat ons dese tondalus tick dar aff die ons diese Tondalus segede en 
sachte en were neit oirberlichen als mych donekt were niet oirbarlike als my donekt achter gelaeten 
achter gelaissen Hcy sach den pryncen der don- He sach den prince der donekerheitf,] den duvel[,] 
ckerheit[«] den duvel [,] der want is des [ mynsch- die viant is des mijnsliken geslechtes | die merre 

io lichen gesleches[,] de meerre was in groisheit dan >vass in groitheiden dan alle die besten die desse io 
alle de beesten de dese sele vur gesien hadde ziele vurgesiene hadde ind sij en mochte die groit- 
\Ende Aey\en mochte de groisheit syns lichams ner- heit sijns lichams nergent tegens rekenen[.] //och- 
gent intgen rechen Nochtant dat wyr van syme tan dat wy van sijnen munde neit ein hoirden en 
monde neit en hoirden en soulen wyr ons neit soclen wy ons neit onderwinden te seggen mer 
onderwynden zo sagen Mer alsulche als wyr van[...] alsulck als wy van hem hoirden en soclen wy neit '5 
eme hoirden en soullen wyr neit achter laisse[//] achter laten ^[Dese vursegede bcistc was swart 
Dese vur gesachte beesten was swartze als ey[//] als een raven Ind hadde die forme na eins men- 
rave ind hadde de forme na eyns mynschcn lichame schen lichame ran den voeten totten hovede behal- 
van den voissen zo dem huede behalven dat sy ven dat sij alte vele hande hadde ind enen siait 

20 altzo vil bende hadden ind eynen sterce Dit vrey- Dit vreselike onghehure dycre hadde dusentich 20 

seliche onge[//]uyre dier hadde dusent hende ind 
- • 

4 hovede : voor hovede het woord lichemme, 5 Mer : de M niet gerubriceerd. 

waarsch. een vergissing voor hovede. vursegede : naast dit woord in tnargitte nota met 

10 en rg/. Lat. Cujus quamitati corporis nee ipsa, que * een hand die er naar verwijst. 

vidit anima, comparabat aliqvud, nee no«, quod ab ejus ore 

non diaicimus, presumere audemus... 

12 [Ende hey] l niet in het hs. — lichams : verbet, uit 

Jychams; de i is boven de y geschreven, zonder aanw. 

ij NVchtant: verb. uit oochlant; de t boven de n bij ge» 

schreven, zonder aanw. 

1$<6 van [,..J eme : na van een slecht gemaakte e. 

;7 c> M • ***• CY 
i8 lichame : verb. uit Hcham; de e boven de m bi/ge- 

schreven, zonder aanw. 

20 sterce t zie supra 82/.»o, 106 20. 

20*21 vrey seliche : hs. vrey seliche met een streepje —- 

aan elkaar verbonden. B j al had s. 5 all ontbr. 7 als ic wane datmen 

21 onge[^J ïyre : hs. ongeluyre achter iicle 8»g den duvel des menscheliken geslech¬ 
tes ende viant /^groetheit 12 norghent — noch dat 
wy zie N 15 alsulc vertellen als w. 16 want die v. — 

alte swart /; forme van eens m. 20 ende dat vr. 

G 
hier ende siet Dot trac de siele nacrdcrc Ende so sach de diepte der hellen ende wat tormente ende 
hoe groot ende hoe gheordineert dat die pine was dat so daer sach. Waert moghelic dat so hadde 
ghehadt hondert hoofde ende in elc hooft hondert tonghen so ne souts niet moghen vertellen de 
afgrijselike dinghen die tondalus daer sach Maer een lettel hij ons daer af sckle dat en willen wij 

5 niet achter laten[.] //ij sach den pit der hellen ende alle de vianden[.] //ij meest sach een becste[,] 
een viaml afgrijselikere dan hi noch hadde ghesien Dese siele so nc conste de grootte van desen 

i trac : zie Verdam i. v, trccken IIT, 4. 

6 afgrijselikere: hs. af giijïelikere 
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die ziele naerre ende sach den gront vander hellen 
Ende hoe [...] manigerhande ende hoe grote pine 

M- 'sjc ende tormenten sij daer Q sach. al had sij hondert 
hoefde, ende elc hoeft hondert tongen si en soldet 

5 in geen re manieren al moegen seggen[...] Mer een 
luttel daer af dat ons [...] dese Tondalus sechde en 
weer niet orberlic als mij dunct achter gelaten Hi 
sach den prince der donckerheit[,] den duvel, die 
viant is des menscheliken geslechtes. Die meerre 

io was in groetheit. dan alle die beesten die dese 
ziele voer gesien had Ende hi en mochte die groet¬ 
heit sijns lichaems nergent bij geliken of rekenen. 
Noch dat wij van sijnen monde niet en hoerden, 
en sullen wij ons niet onderwijnden te seggen. Mer 

èLtS4d J5 alsulc als wij van hem hoerden || en sullen wij niet 
achterlaten Dese vocrsechde beeste was swart als 
een raven Ende had forme na eens menschen 
lichame van den voeten totten hoveden behalven 
dat sij alte voel hande hadde. ende enen stert Dit 

20 vreselike ongehuere diere had dusentich hande 

2 hoe [•..] : na hoe staat magtfont voor maoig, rood 

op twart doorgehaald. 

5 [...] Mer : voor Mer het woord «eggen herhaald en 

rood doorgehaald. 

6 [...] dese: voor dese de woorden dat ons herhaald 

en rood doorgehaald, 

/j Noch : zie nota op K. 

BI 2 woe 4 ende in 5 manieren : wys 6 7 dat 
en weer 7 al achter 8 9 den viant des Lat. inimicum 
generis humani, diabolum. 12 bij geliken : tegen te 
rekenen (als in K, Br, en B) 15 alsuic : alsoc 17 had 
ontbr. 20 du sent 

ende sach den gront vander hellen ende hoe voel 
ende hoe groet ende hoe ongehoerde tormenten 
si daer sach Al waren hondert hoefde ende in 
ellic hoeft hondert tonghen | so en mochtmens 
niet vertellen Eyn lettelkijn nochtan van dat hi ons 5 
selven seide waren guet vertrocken Si sach den 
prinse der donckerhcit[,] den viant sminscheliken 
geslcchsf...] den duvel die in groetheiden ginek 
boven allen die diere | die si toe voren ghesien 
hadde Ende omme dat wi hem selven en ghevn 10 
gelijkenysse en hoerden segghen j so en dorren 
wijs niet scrijven Mer dat wi hoerden en solen wi 
niet achterlaten Dese voerseide beeste was also 
doerswaert alse eyne rave ende hadde minschelike 
forme | vanden voeten totten hoefde I sonder datse '5 
mennyghe hant hadde ende eynen stert Dese eyse- 
like spiegel en had niet men dan dusentich hande | 

6 vertrocken : verteld. Cf. het in Vlaatmch België nog 

bekende vertreksel = vertelsel 

8 geslechs den : tusschen deze woorden staat des; 

dit wilde de kop. verbeteren lot den, hij haalde de s schuin 

zwart door en schreef het afkortingsteeken voor de slot- n 

boven het woord, doch met de verbetering ontei'reden 

expungeerde hij alles rood en zwart en haalde rood door, 

iS Het streepje na forme is rood op zwart. 

16*17 Dese eyselike : verbeterd uit Desen eyseliken; 

de slot- n van desen is zwart geëxpungeerd en schuin 

zwart en rood doorgehaald; het afkortingsteeken voor de 

n van eyseliken is zwart en rood door gehaald. 

16*17 eyselike spiegel: Lat. monstrum, cf, 118/vreys- 

lic dier =» spectaculum. 

A 3 hoeft ontbr. 4-6 si en mochtens niet vertellen 
daer af eiMi luttel van dat hi ons seide selve ten waer 
ons te groet om vertrecken 7 tsmeinschen 910 h. g. 
10-11 selven geen gclikenissc van sijnder groetheiden 
en u wi van hem 13 ende dees 13 dat hi 17 duy- 
sent 

o 
• 

lichame niet ghesien Ende wij en willen 00c niet segghen dat wijt van hem niet verstonden maer 
also wijt van hem verstonden ende hoorden vertellen so ne willen wijt niet achter laten Dese 
vorseide beeste was zwart als een raven of als een atrament[,] vanden voeten tote den hoofde 

si 264b was hi ghemaect als een mensche sonder dat hi hadde vele handen ende eenen || steert Dese 
5 afgrijselike onghiere beesten en hadden niet min dan dusentich handen[,] ja so vele dat mense 

% • 

1 dat wijt «= wat wij Lat. : nee nos, quod ab ejus ore non didicimus, presumere audemus 
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neit myn ind ekklichen hant was hondert palmen 
lanck Ind tzeyn palmen breit ind hadde dauwen 
de langer waren dan rydder speren Ind sy hadden 

bl' 74* so vil voi 3 ssen ind so dane dauwen da ane ind 
5 eynen altzen groissen beek ind lanck myt altzen 

scharpen nagelen durch stecken om de selen da 
myde zo pynigen Ind dese vreyscliche beeste 
leiget [...] langfs op eyne yseren roeste da ber- 
nende koelen onder synt[,] de eyne ontzellidie 

io schare van duvelen myt blasbelgcn bliesen[.j Ome 
laneks eme was eyne groisse schare van duve¬ 
len ind van selen dat it nemant glouven en moech- 
te dat de werelt van begeynne also vil selen gehait 
hadde Dese vurgesachte vyant leiget gebonden an 

J5 alle[...] synen leden an yseren ind metalen ketlen 
de geluycnde ind hart grois synt Ind als hey alsus 
wen!zeit up den kolen ind over alle verbrant is So 
wirt hey myt altzo groisser [...] nydicheit ontstc- 
chen ind kiert sich van der eynre syden op de 

2o ander end reckde alle syn hende uis in de groisse 

j speren : verb. uit spren; de t boven de p bijgeschrc- 

vent tonder aanw. 

8 leiget : et is na leig in mar gin e bij geschreven. — 

leiget lange* : aan het begin van den regel voor Ianges 

staat et kruislings twart doorgehaald; de corrector schreef 

blijkbaar eerst het voorgaande et en haalde nadien het 

goede door. 

10 Ome : voor Ome een rood streepje% waarschijnlijk 

een uit gekraste rubriceering. 

U larcks : retb. uit lanck; de corrector heeft de % aan 

de k bij gevoegd, 

15 alle [...] : hs. alle alle; het tweede alle is door den 

corrector zwart doorgehaald. 

l] up : door den corrector verbeterd uit ind; ind is 

zwart door gehaald en up boven den regel tusschen ind en 

den bij geschreven' tonder aarnv. 

i8 groisser : na groisser een y en het begin eener d. 

19-20 op de ander : eerst vergeten, daarna bovenaan 

de bladzijde door den kop. bijgeschreven, met aanw. — end 

reckde alle syn : eerst vergetenf daarna onderaan de bit. 

dcor den kop. bijgeschrevent met aanw. 

bande ind neit mijn || Ind elcke hant was hondert bi. 
palmen lanck ind tien palmen breit end hadde 
dauwen die langer weren dan Ridder speren Ind 
he had so vele voten ind also daene dauwen daer 
an Ind enen alto groten beek ind lanck | Oec 5 

* hadde he enen alten scharpen start ind lanck mit 
alten scharpen nagelen doir steeken omme dye 
sielen dar mede toe pinijghen Ind dese vreselike 
beeste leget langes op eenen yseren Roester dar 
bimende kolen onder sijn die een ontellicke schare 
van duvelen myt blaesbalghen bliesen | Omlanck 
hem is also groten schare van duvelen end van 
zielen dattet niemant geloven en mochte dat die 
werlt van beghinne soe vele zielen gchadt [hadde] 

Dese vursegede viant liegede gebonden in allen 
sijnen leden an yseren md metaelen ketenen die 
geluyende ind harde groit [...] sijn Ind als he dus 
wentelt ind den kolen Ind over all verbrant[,] soe 
wirt he mit alter groeter nijdicheit onstecken Ind 
keert sich van eenre sijt up die andere Ind reyct 20 

3 Ridder : de R niet gerubriceerd; id. r. 9 : Roester. 

14 [hadde] : niet in het hs. 

17 [...] sijn : hs. is sijn 

B i-2 x palmen groit 4 ende soe clacn 5 encle 
hy hevet al te grote bec — ind lanck ontbr. 5 6 Encle 
hy had oic alte sc. st. 6-y die myt a. s. n. d. s. was 
14 gehadt hadde 15 viant des menscheliken geslech- 
tes zie 110/S-9 18 wcyntelden — verbrant wart 
18-/9 soe wirt he ontbr. tg 20 soe kiert hy hem van- 
dcr 

niet ne conste ghe!ellen[.j D\ke hand was wel hondert palmen lanc ende .x. palmen dicke Ende 
de claeuwen daer af waren langhere dau rudders scachte ende sij waren te siene ghelijc gloyenden 
yseren[.] Dese beeste so hadde 00c also vele voeten als handen macr so hadde alte langhe eenen 
steei t encle was iu te siene Encle die ruweden waren te siene ghelijc scarpe nagilden[,] gloyende 

5 commcnde lniter smessen Ende al sijn haer was te siene alsoo | Ende met desen steerte so torinente 
hi de sielen Dese anxtelike beeste ende onghiere beeste legliet Iancx te siene up eenen roostere 
ende daer onclere 'so bernen colen die cenpacrlike de duvelen blasen met grooten blaesbalghen 
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cnde niet mijn Ende elc hant was hondert palmen 
lanc ende tyen palmen breet Ende hadden dau¬ 
wen die langer waren dan ridder speren Ende hij 
had soe voel voeten ende alsulke dauwen daer aen 

5 Ende alten groten bec ende lanc Oec had hi enen 
alten scharpen stert ende lanc mit alte scarpen 
nagelen doersteken om die zielen daer mede te 

bi. pinigen Ende dese vreselike || beeste leget langes 
op enen iseren roester daer bernende colen onder 

io sijn Die een ontellike schare van duvelen mit 
blaesbalgen bliesen Omlanc hem is alsoe grote 
schare van duvelen, ende van zielen dattet nye- 
ment geloven en mochte dat die werelt van be- 
ghijnne soe voel zielen ghchadt hadde Dese voer- 

75 sechde viant leget gebonden an alle sijnen leden 
an yseren ende metalen kettenen. die gloien ende 
herde groet sijn Ende als hij aldus wentelt inden 
colen. en over al verbemt. soe wort hij rayt alte 
groter nydicheit ontsteken Soe keert hi vander 

20 eenre sijden op die ander Ende reict alle sijne 

7 dóórsteken : hs. doer steken, doer aen het einde van 

den regel. 

/ƒ is alsoe grote : jie hs. K, dat blijkbaar het oorspron¬ 

kelijke wijzigde. Lat. Circumdant autem ipsum tanta anima- 

ram et demonum nmltitndo. — Omlanc : hs. Om lanc — 

alsoe : hs, al soe, al aan het einde van den regel, 

18 en i fout voor ende ? — verbemt: Lat, comburitur. 

IQ Soe s blijkbaar fout voor Ende onder invloed van 

91 voorgaande soe 

20 eenre: vergeten, rechts in tnarg, boven den regel 

bijgeschreven naast Soe, met aanw, 

BI 3 hij ontbr. 5 Ende hi had alten — ende oec 
— hi : si 7 doersten (lees doersteken) 8 langes ontbr, 
q enen ontbr, 11 Om oen 13 en ontbr. 18 soe : Dan 
iQ hi hem 

H 

ende elke hant was hondert palmen lanc ende dye 
dicte was teen palmen Clauwen langer dan ridders 
schachte | eynen bec alte lanek ende alte groet | 
ende den stert had dese beeste ru ende lanc mit 
scarpen teckenen alomme sat [om] die zielen mede 5 
te pijnen Dit vreyslic dier ligt al gherect op 
eynen[...] yseren roestere ende daer onder bor- 
nende colen ende onvertellic mennyghe duvele 
mit blaesbalgen blasende Omtrent hem is so men- 
ni-||ghe ziele ende so voele duvel | dat nyeman iobi.19<* 

geloeflich en waer dat so mennyghe zeel vanden 
beghenne der werelt hed gheweest Dese voerseide 
beest leghet gebonden [.] mit alle sijnen leden ende 
mit eiker vouden van alle sijnen leden[,] mit yse¬ 
ren ketenen ende metallijnen gloyende ende herde 15 

groet Alse aldus wentelt in die colen ende al overal 
verbemt | so keert hi hem omme mit sijnre 
crachte over dander sijde | ende slaet alle sijne 

2 Na Clauwen is wat weggevallen wegens het 2 maal 

voorkomende centenas palmas. Lat. : Est autem unaqueque 

manus digitis insita vicenis, qui digiti habent in longitudine 

centenas palmas et in grossitudine denas, ungulas enz. 
2-3 Clauwen ... bec : zijn lijdend vw. van had dese 

beeste op r. 4. De constructie is hier nogmaals te verkla¬ 
ren uit Lat. : ... ungulas lanceis militum longiores, et ipsas 

ferreas, et in pedibus totidem ungulas, rostrum autem habet 

nimis longum et grossum. 

7 eynen [...] yseren : tusschen deze woorden staat roe, 

blijkbaar het begin van het volgende roestere, rood op 
zwart gec xpungeerd en rood door gehaald. — daer onder : 

heeft alléén betrekking op colen, die de duvele blasende zijn. 

A / hondert: .C. 2 was wel — ende klauwen 
3 ende enen 4-5 lanc om die sielen daer mede te 
pinenne met scerpei) tacken al om set 6 gherect : ge* 
reet 8 onvertellekcn p ende omtreint 10-n niemen- 
de en waer geloeffeleec te seggenne dat 12 ende dees 
13 beest : viant Lat. hostis. — ende mit... leden, 
ontbr., blijkbaar vergeten wegens het 2 maal voorkomende 
leden. Dij hel af schrijven van het hs. begingen we juist 
dezelfde fout. cf. 115//. 15 motalenen al gloeiende 
16 ende als hi aldus weintelde 

G 
Ende omtrent dese beeste es eene groote menichte van [...] zielen ende van duvelen so dat niement 
ne soude ghelooven dat van diesmale dat cristus de weerelt maecte onse heere so vele sielen 
soude [...] moghen gheboren sijn Dese vorseide viant der menschen hij es ghebonden in allen leden 

kJ.zósn met harden grooten yserine bande || ende ketenen ende motaline al gloyende als hi aldus leit up 
5 de colen ende hi an alle siden wert verbrant dan so wert hi veiburst ende gram ende werpt huute 

eenen leelicken luut ende hi keert hem omme van up deen side tote up dandere ende dan slaet hij al sijn 

I van zielen : tusschen deze twee woorden staat beesten rood op zwart door gehaald ; het een paar woorden 

daarvoor staande beeste gaf blijkbaar aanleiding tot die vergissing. 

3 soude [,..] moghen : tusschen deze twee woorden staat maken zwart doorgehaald. 

4 motaline : cf. A. 5 verburst ende gram \ Lat. nimia ira exarsus. 

» 
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si 74*> schar | van den selen Ind als hei alle de hende vol 
hait so drucket hei si ontzwei Ind also als eyn dur- 
stich rustier wyndtuven uis wrynckt so \\Tynckt 
hei si ontzwei Also dat eme geyne sele ontgaen en 

5 mach ongewont hei en wrynge ir dat hovet aff[,] 
de voisse off de hende aff Want dan bleist hei als 
off hei versuchtede Ind da myt verst [r]oiet hei de 
selen an rtllen siden des vuyrs Ind zo hans werpt 
dan der puetz boven us eyne [stcchende] vlamme 

io da wir vur aflf gcsacht haven Ind also als dese 
vreisliche beest iren adam weder zo ir hoilt so 
treckt si weder[...] zo ir alle de duvelen Ind de 
selen de si zo voeren op gedreven hadde Veillen 

M 7s« myt dcra || rocke Ind myt dem swevele in synen 
75 mont ind [hei] verslant sy ynd zc;at selen sinen 

henden intfelen de treckt hei myt syme sterce Ind 
alsus dese onselige beeste alwege [steehende] wert si 
geslagen Ind si de den selen pyne doet: weirt alle- 
wege in den pynen gepynneget Do de sele dit sach 

20 so sprach si zo dem Engele [:] Myn here Ich 

/ van : eerst vergeten, daarna in morfine links voor 

den bij geschreven. 

j wyndruven : hs. wyn druven — wryotkt: verb. uit 

wynekt • de r boven den regel tusschen w en y bijgeschre¬ 

ven, zonder aanw. 

7 verst [r]oiei : hs. verstoiet 

8 zo hans : de o van zo Ijkt veel op eene e. 

io Ind : opgelost uit In. 

12 weder [...] zo : na weder een d; blijkbaar wou de 

kop. reeds het volgende de schrijven. 

IS [hei] : niet in het hs. 

77 [stee hen de] : hs. stynkende verb. uit stynekende, de 

c isgeexpungeerd; Lat. et sic misera bestia percutiens sem- 
per percutitur. Zie Br. 

18 Let op de dubbele punt na doet. 

alle sijne hande uut in die grote schare van den 
sijelen Ind als he alle die hande vol hevet soe 
druct he se ind als een dorstich Rustier windruven 
uute wrinct alsoe soe wrijnct he se ontwe[,] also 
dat hem geine siele ontgaen en mach ongewondt 5 
he en wrijn[r]t hoer dat houfft off die [1 voute off b/.yja 
die h[ö]nde aflf Want dan blaest hie als off he vur- 
suchtede end dar mede verstroyet he die sielen an 
allen ende des fuers Ind thant werpt dan die putte 
boven uut stijnekede vlamme daer wy [V]ur aff m 
gesecht hebben Ind als dese wrede beyste hoeren 
adem weder tot hoer haelt so trect se weder tot 
hoer [...] all die duvelen Ind die sielen die sij to 
voren opgedreven hadde vallen mitten roeke ind 
mit den swevele in sinen munt ind verslind sie 75 
Ind wat siele sinen handen ontflein die trect hie 
mit sinen sterte Ind aldus dese onsellige beeste 
altoes [steelende] woirt se geslagen Ind sij die den 
sielen pijne doit wirt aldus in den pijnen gepijnt 
f[Doe dese siele dit sach soe sprac sij to den 20 

6 wrin[c]t : hs. wrimt 

7 h[a]nde : hs. honde 

8-9 an allen ende: door het af geven van een rubricatie 
van bl. 12b is de e van ende verdwenen. 

10 [i/]ur 1 hs. wur 

13 hoer [...] : na hoer de woorden haelt soe trect se 
weder, herhaald. 

18 [steckende] : hs. sttnckende; cf. K. — Ind : de I 
niet gerubriceerd 

B 7 Ind reyct alle : ende hy stect alsijn h. 4 soe 
ontbr. 7-8 vcrsuchten 8 al die zielen 9 allen zijden 
des vuers — dan ontbr. 14 ende mytten r. e. swe* 
vel vallen sy 15 hy verslint sy 16 die stect hy m. s. s. 
18 stekende 

o 
handen inde menichte van desen sielen ende hij begrijpse alle sine handen vul Ende hi wrijnctse 
ghelijc eenen man die verdurst es ende tsap wronghe huut eenen wijndruve | So dat hem ne gheene 
sielen ontgaen en moghen onghequetst hine[...] wrijnctse ontwee[,] thooft af[,] de handen af[,] die 
voeten af ende dan blaset hi als oft hi verhademen wilde Dan spreet hi de sielen hier ende daer 

5 in allen siden omtrent hem in de helle | ende dan slaet boven den putte huute een stinekende 

2 wijndruve : hs. wijn druve 

3 onghequetst: hs. onghe quetsl — hine wrijnctse: tusschen dese twee wJorJcn siait win fout vjor wriji 

zwart door gehaald. 4 verhademen : hs. ver hademen. 
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bi. rssb hande uut in die grote scha- (| re vanden zielen Ende 
als hij alle die hande vol hevet [...] soe druct hise 
Ende alsoe een dorstich rustier wijndruwen wrin- 
get alsoe wrijnget hi se ontwe. Alsoe dat hem gheen 

5 ziele ontgaen en mach ongewondet[,] hij en wringet 
hoer dat hoeft, of die voete of die hande af. Want 
da[V] blaest hi als of hi versuchtende ende daer 
mede verstroeit hi die zielen in allen siden des 
vueis Ende te hant worpt dan die putte boven uut 

lo stinckende vlammen daer wij voer af ghesecht heb¬ 
ben Ende als dese wrede beeste hoeren adem 
weder tot hoer haelt. soe trecket sij weder tot hoer 
alle die duvelen ende die zielen die si te voeren uut 
ghedreven hadde die vallen mitten roeke. ende mit 

èi.tssc t5 den swevel in sijnen mont H ende hij verslijnt sij En¬ 
de wat zielen sijnen handen ontvlien di [e] trect hi mit 
sinen sterte Ende aldus dese onselige beeste altoes 
stekende wort sij geslagen Ende sij die den zielen 
pine doet wort aldus inden pinen ghepint Doe dese 

20 ziele dit sach soe sprac sij totten engel Mijn here[,] 

2 [...] soe : voor soe een d, beginletter van druct, 

rood op zwart doorgehaald. 

6 eerste of: de o is verbeterd uil het onderste gedeelte 

eener d, blijkbaar de beginletter van het volgende die 

7 da[rt] : hs. daer 

16 di[e] : hs. di 

* BI / hande ontbr. 3 alsoe : als 3-4 wrijnct 
4 wrint 5 wrint 6 hoevet af. ende dan blaest hij 
«ff hi versuchten 8 alle die — in : aen 9 wirpt 
n sij ontbr. 13 uut ! op 14 vielen 15 weder in — 
sij : se 18 w. sij: w. sc 19 die wort — aldus ontbr. 
— ghepijnicht 20 soe : doe 

hande inden houp zielen | ende dan wrinct hi 
alle sijne hande over eyn | gelijck eynen dorpman 
dien doerst ende wijn uuten wijntrocken wrinct So 
datter negheyn ziel ontghaen en mach geheel[,] si 
en verliese hoer hoeft ochte eynich van horen 5 
leden ochte te mynsten zeer ghequetst Dan blaest 
hi al versuchtende | ende sprayet die zielen al 
doer en doer die helle ende dan werpt die voer- 
seide putte die grote stenckende vlamme uut Ende 
alse dese wrede beeste hoeren aedem wieder her- to 

haelt so comen mitter luchte te hem alle die zielen 
wiedef die hi sprayde ende mitten roeke ende mit¬ 
ten solfere verslint hise in sijnen mont Ende die 
sijnen handen ontflien connen die slaet hi mit 
sijnen sterte Ende aldus dese onghevallige[...] 75 
beeste al slaende woert si geslaeghen ende a 
quellende die zielen woert si ghequeliet Die ziele 
die dit sach seide totten ingei ons heren | Heer 

2 dorpman : hs. dorp man 

3 wijntrocken : Lat. ut sitiens rusticus racemos expri- 

mit. Kil. i. v. racemus = druif, druiftak, druiftorsch, tros. 

75 onghevallige beeste : tusschen deze woorden 

staat zielen zwart en rood geexpungeerd en rood doorgeh. 

16 slaende : verbeterd uit slande, de e boven den regel 

bijgeschreven met aanw. 

77 die zielen : boven den regel bij geschreven met aanw. 

A 7-2 inden... hande : ontbr., cf. II8/13 2-3 dor- 
prerman die dorcht ƒ wijn stocken 5 verliest — 
haren andren 6 ochte: of 7 ende dan 8 ende doer 
pgroetste /o dees //met dier 13 maer die 16 ende 
ontbr. 18 mijn heer 

O 
vlamme daer ic vooren af seide Ende als dese [...] wreede beeste haren adem weder in haelt[,] mettien 
ademe so trect souse weder te hare de vorseide sielen die so te vooren van haer spreedde ende 
so vallen metten staneke ende metten sulfere in haren mont ende metten viere | ende so vcrslontse 

h 26sb Maer so 1 wat sielen haer ontvlien die slaet so' metten steerte[.J Dit moeten die .verdoemde siele 
5 ghedooghen sonder hende[,] eewelicke ende emmer meer sine hebben gheene ruste no remedie 

(lach no nacht Ay lieve menschen hier omme souden wij peinsen | Want wij ne hebben hier 
ne gheene blivende stede Doe so sprac tondalus [:] Day lieve heere[,] segt mi hoe heet dese 

/ dese wreede : tusschen dese twee woorden staat weed fout voor wreed zwart doorgekaald. 

2 spreedde ! verbeterd uit soreedder, de slot- n is schutn zwart en rood doorgehaald. 

4 1 D\<... »tede : niet in Latijn. 
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bidden dich wat namen hait dese beeste Der 
engele antworde ir end sachte Si heischet lucifer 
ind si is begensel van den creaturen gotz de da 
wanderden in der welden des paradys Weir hei 

5 ontbonden hei soulde den hemel ind de erde Ind 
ó/. ysb zo der hellen || zo alle dynek verstoeren Ind dese 

scharen synt eyns deyls Engele der donekerheit 
ind sathanas dienre Ind eyn deil synt sy van 
Adams kynderen de geyne barmheitzicheit ver- 

io deienden en soulen Want dit synt sy de geyne 
barmhertzichcit en boffen van gode End heromme 
haven sy verdient alsusdanyge pyne mit dem 
prynce der donekerheit zo lyden sonder eynde 
Want sv en woulde sich neit halden an den he- 

75 ren [...] der gloriën mit worden end wereken [,] de 
en verdienden da[/] goet sonder eynde Dit synt sy 
de zo hantz verdoympt synt ind sy onlbeydent 
noch vyl anderen de beloven wal zo le [...J ven 

bi. yca myt den worden Mer sy wedersagent it || myt den 
20 wereken. Alsusdanige tormenten soelen sy lid en 

de cristum verloenen oflf der genie werek doen 

BE 

Engel Mijne here Ic bidde dy wat namen hevet 
dese [...] beeste Die Engel antworde hoer end 
segede Sie heytet lucifer ind se ist [...] beginsell 
van den creaturen godes | Die da wanderde in 
dier welden des paradises | Were sie ontbunden g 

sic soulde den hemel ind die eerde ind toe der 
hellen toe alle dinek versturen | Ind dese scharen 
sijn een dels Engelen der donekerheit ind [...] 
Sathanas dieneres Ind !| een dele sijnt van Adams 
kinderen die ghenc ontfermherticheit verdienen IO 

soelen want dijt sijnse die ghene onifcrmnisse ein 
hopen van gode Ind hier umb hebben sie verdient 
dusdane pijnen mitten prince der donekerheit te 
liden sunder eynde want sij en woulden hem niet 
halden anden here der gloriën mit worden ind mit 75 
wereken die hem verdiende dat goit sunder ende | 
Dijt sijn se[.] die to hants verdoemt sijnt ind sij 
ontbeyden noch vele andere[,j die beloven wail te 
doin mit den worden mer sij wederseghen mit 
den wereken ([ Dusdane tormente sullen sij sien die 20 

2 dese [...] : na dese het ivoord siele rood op zwart 
doorgehaald. 

3 ist [...] : hs. ist en (en fout voor een?) 

5 paradises : aldus opgelost 

8-9 [*••] Sathanas • voor dit woord Sat, waarvan de a 

en de t slecht gemaakt zijn, rood door gehaald. 

19 wederseghen : hs. weder seghea 

B 3 Sie : Dese beeste die du sietste heyt 1. — se 
ontbr, — en (zie nota 3) ontbr. 4 da ontbr. 5 sie : hy 
ontbonden hy 7 verscueren 8 sijn : stjns (blijkbaar 
fout voor syn) // en sullen — dit sijn die g. 13 dus¬ 
danige 14 wolden niet geloven aen den heer 19 seg* 
gent 20 sien : lijden die 

6 verstoeren : verb. uit verstoren ; de e boven den regel 

tusschen o en r bygeschreven% zonder aanw. 

7 Engele : de E niet gerubriceerd. 

9-io verdeienden: lees verdeienen ? cf. bekeieren 120/1-2. 

14-15 heren [...] der : hs. heren der der; het eerste der 

is door den corrector zwart doorgehaald. 

16 d» [/] : hs. dar 

18 beloven : door den corrector verb. uit bloven; de e 

boven den regel tusschen b en 1 bijgeschreven zonder aanw. 

— lt[...]ven : hs. lelven. 

19 wedersagent: hs. weder sagent 

3- 6 maer... viamien ï niet in Latijn. 

4- 5 De I van Inghele en lnghelen niet gerubriceerd. 

o 
beeste die so afgriselic es te anscouwene Doe seide dinghele [:] De se beeste die ghi hier siet 
so heet lucifer ende hi was deerste creatuere die cristus noynt maecte ende hi wandelde inden 
paradysef,] maer alsoone god ghemacct hadde[,] verhief hi hem in hooveerden mids siere scoonheit 
ende wilde beter wesen dan sijn sceppere want hi was de scoonste Inghele vanden hemele ende 

5 prince der lnghelen Doe vergraemde hem cristus ende warpene inden afgront vander hellen Ende 
nu so es hij de leelicste ende de quaetste viand vander hellen ende prince der vianden Lieve 
tondalus[,] waert dat hi ontbonden ware ende dat cristus hem oorloofde hi soude hemel ende 

bt. 73b 
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ic biddij wat name hevet dese beeste Die engel ant- 
woerde ende seclide. Sij heitet lucifer Ende sy ist 
beghinsel vanden creaturen gods Die daer wandel¬ 
den inder weelde des paradijs. Weer hij ontbonden 

5 hi solde den hemel ende die eerde, ende tot der 
hellen toe alle dinc verstoeren Ende dese scharen 
sijn eens deels engelen der donckerheit ende satha- 

éi.tssd nas dienres Ende een deel sijn van || adaems kin¬ 
deren die geen ontfermherticheit verdienen sullen 

io Want dit sijn die ghene ontfarmherticheit en 
hopen van gode Ende hier om hebben sij ver¬ 
dient dusdanen pinen mitten princen der doncker¬ 
heit te lijden sonder einde. Want sij en wolden 
hem niet holden anden here der gloriën mit wor- 

*5 den ende mit wercken die hem verdiende dat guet 
sonder einde. Dit sijn si die te hants verdoemt 
sijn. Mer sij ontbeiden noch voel diere die belo¬ 
ven wael te doen mit den worden, mer sij we- 
derseggent mitten wercken Dusdane tormenten 

2o sullen sij lijden die cristum loechenen Of der geenre 

/ biddij : bid aan het einde van den regel. 

/7 ▼oei diere : cf. de andere teksten. Lat.: mul tos adhuc 
alios expectaot 

i8-iq wederseggent hs. weder seggent 

20 cristum: hs. xpo 

BI / ic biddi segt my — name ontbr. 2 sy ist: sy 
ontbr. 3 wanderden 5-6 ende al dinck totter hellen 
toe verstoeren p en sullen 10 ontfermenis 13 sij 
ontbr. 17 Ende ontbeiden noch voel andere («als in K, 
Br en B). t8 sy ontbr. 

H 

mijn[,] ic bids u hoe het die*e beeste |] Dingel ant- èi. fgs 

woerde [:] Si het lucifer ende si is beginsele alre 
creatueren gods | die te wandelen plach inden 
velde vanden paradijse | Weert dat hi ontbonden 
weer[,] den hiemel ende deerde ende totte in die 5 
helle solde hijt al schoeren Dese grote mennïchfol- 
dicheit sijn som ingelen der donckerheit ende 
sathanas knechte Ende som van aedams kinderen 
die gheyne ontfermherticheit en verdienden Dit 
sijn dergheenre tormenten die egheyn ontfermher- 10 

ticheit van gode en hoepten | ende in hem niet en 
geloefden | en daeromme hebben si verdient mitten 
voecht der donckerheit dit sonder inde te doeghen 
Want den heer der gloriën die hem tguet sonder 
inde solde hebben ghegeven en woldense niet aen- zj 
helden Dit sijn dye ghene die omraer tot hoeren 
vonnenesse gewijst sijn | ende si beyden noch nae 
voel andere | Die in woerden laten guet te doen 
ende dies inden werken loegenen | Dit solen si 
doeghen die gods loeghenen | ochte der loegeneer 20 

I diese : op de plaats der eerste e schijnt de kop. eerst 

een andere letter, waarschijnlijk c, geschreven te hebben. 

De ge ü loodrecht zwart door gehaald en de e is er met 

robrik opgeschreven. 

12 en : lees ende? 

13 voecht: Lat. princeps. Oudemans voogd : meester, 

heer. 

17 gewijst: bijgeschreven in margine links met aattir. 

lS laten guet te doen : verkeerde vertaling, zie de an¬ 

dere teksten. Lat. qui promittunt quidem verbis benefacere. 

A / dit dier 2 Si : dees beeste — luycsefeer 
3 plagen 5 vanden hemele toeter eerden ende also 
toet indie 6 scorren ende dees p geender 10 geen 
ti ende die /aen rende 13 die es sonder einde om dit 
te gedoegene. Lat. : meruerunt pati sine fine /$-16 
aen cleven 18 andere : meerder pine Ende die inden 
woerden valschs ende meinneedich sijn inden werken 
ende hem selven logeneren maken[,J als overspeel- 
ders[,J rechters ende alle valschssche sweerders ende 
ditselense aldus doegen moeten die gods loechenen 
ende oec poeitiersf,] mansslachtege. A heeft hier stellig 
gun Lat. tekst voor zich gehad ! 

O 
heerdef...] ende alle dinc toter hellen verstooren Ende die menichte vanden duvelen die ghi ghesien 

et.266a hebt 1 waren 00c Inghelen ende met lucifeere huut ghewoorpen ende sijn sijn knechte ende som 
sijnt 00c van adaems kinderen die ne gheene ontfaermicheit verdient en hebben want si in gode 
niet en gheloofden[.] Z?aer omme hebben sijt verdient eewelic de tormenten te ghedooghene want 

5 sine wilden niet bliven met woorden no met ghewerken anden heere der gloriën die hem goede 
dinghen ghelooft hadde te ghevene eewelic sonder hende[.] Dese weten haer vonnesse ende si 
verbeiden noch vele andere[,] dat sullen de ghene sijn die inde ghebode gods niet en wandelden[t] die 

/ heerdef.,.] ende : tusschen deze twee woorden staat toten hen rooi op zwart doorgehaald; blijkbaar hal de 

kop. verkeerdelijk begonnen te schrijven toten hellen. 
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At. 76A 

K 

de synre vertonnen Als overspilref,] man[j/*rA- 
/*#][,] dieve[f] rouver end hoverdigen [...] de neit 
en doen werdige penytencie. Mer sy lydent eirste 
de my[;/]ste pynen de du vur gesien hais Ind dan 

5 brenget men sy her zo desen pynen [t] van den 
genen[v] de[...] de her eyns in comen[,] en moe- 
gen numinerme us conien Her soelen oucli prela¬ 
ten ind de mechtigen van der werelt De orame 
werentlich sachen boven begemt zo syn[,] lyden 

10 sonder eynde dese pynen De[w] ir macht gegeven 
is omme wail zo reygeren ofte zo corr-1| igeren de 
onder en synt Ind yrc macht ncit en oeffe[;/]en in 
den genen de in bevolen synt als sy soulden [...] 
Her om [...] roeffet de schrijfture De mechtigen 

#5 soelen mechtige pynen lyden Do sachte de scle [*:] 
óhnme dat du sprichs dat in macht van gode is 
gegeven War omme lydent sy dan omme macht 
Der engele sachte [:] De. macht de van gode is en 
m neit quait mer dat menre quallichen gebrucht 

20 dat is quait Ind de sele sachte [:] ffrar omme en 
gyft der almechtige got neit de macht allwege 

1-2 man[jlechter\: hs. manselcber— 2 hoverdigen : 

na dit woord een slecht gemaakte d. — 4 my[w]ste: hs. myste 

6 de [...] : hs. der; de volgende wkw. vcreischen een 

meervoud. Het Lat. heeft echter een enkelvoud ; et tune 

ducuntur ad ista, de quibus nullus, qui semel intraverit, 

exite amplius poterit. De andere teksten hebben den werk- 

woord'elijken meervoudsvorm (naar K?). — 6-7 moegen : 

verb. uit mogen; de e boven den regel tusschen o en g 

hij geschreven y zonder aanw. — 8 werelt : verb. uit werk; 

de e boven de r bijgeschrevcn% zonder aanw. 

10 De[n] x hs. Der; het antecedent van de[n] is prelaten 

en mechtigen. Lat... qui potentiam suam vel ad regendos 

vel ad corrigendos subditos datam non estimant a deo sibi 

concessam et ideo non, sicut debent, in sibi commissos po¬ 

tentiam exercent. — 12 oefft[//]en : in het hs. heeft de n van 

jen maar een been. — 13 souluen[...] ! na souiden de woor- 

den De mechtigen soilien zwart doorgehaald. 

14 Her om [...] • na om het woord soelen zwart door• 
gehaald. Let op de vormen soillen en soelen. 

18 De macht de ; het tweede de eerst vergeten, daarna 
jbox’cn de v van van bijgeschreven, zonder aanw. 

19 menie : de kop. wou eerst de e va n schrijven, doch 
veranderde ze dadelijk in r, zoodot deze r wat ongewoon z‘r. 

ctistum lounen oft der geenre wereken doin die 
hem lounen Al[x] overspelers Mans!achters[,] dieve 
Rovers Inde hoverdigen die neit ein doin werdige 
penitencie mer sij liden erst de mijnste pijnen die 
du vurgesien heves Ind dan brenct man sij hier to 5 
desen[,] van den ghenen die hier eens in komen | 
en mogen nummermeer uut komen {{Hier sollen 
occk prelaten ind die mechtigen van der \verlt[,] 
die omme werlike saken boven begeren toe we- 
sen[,] liden sonder eende dese pijnen [,] die hore 10 

macht gegeven is omme wail to regieren ofl to cor- 
regiren die onder hem sijn ind hore macht neit 
oefenen in deyn ghenen die hem bevolen || sijnt als bi. 74* 

se soulden | Hir urame roefft die scriffture Die 
mechtige sullen mechtige pine liden | Doe segede /j 
die siele Om dattu sprekest dat hem die macht is 
van gode gegeven waer omme liden sij dan omme 
die macht | Die Engel segede Die macht die van 
gode is en is neit quait mer dat menrequalike gebru- 
ket dat is quait Ind die siele segede [:] ffacr omme 2° 
en gijfTt die almechtige got neit die macht allewege 

2 AI[j] : hs. Alre 

3 hoverdigen: de g was tot een inktvlek samengevloeid; 

deze werd rood doorgehaald en de kop. schreef de g op¬ 

nieuw er naast. 

6 desen : na desen verwacht men pynen, maar desen 
slaat wellicht terug op het voorafgaande pynen Cf. K% N. 

B i cristum lochenen /--? die en loechenen 
als overspeelres 3 Inde ontbr. 6 tot desen pijnen 
8 die p. 9 omme werlike saken ontbr. u-12 corrigie- 
ren die onder hem sijn ende die niet en wanen dat sy 
hem van gode verleent is ende die hier omme oir 
macht. Wellicht verb. naar Lat. zie K. 13-/4 als se soul¬ 
den ontbr. 18 Die Engel segede ontbr. 19 gode is 
ontbr. 21 allewege : altois 

G 
sullen 00c desen torment ghedooghen ende sijn ghelijc hem lieden | dat sullen sijn putiers. lichte 
wive. manslachtighe. dieve. moordenaers. hooveerdighe. die ne gheene penitencie en doen Ende 
so wiere in comt nemmermeer so en comt hiere hute Dese prelaten, princen. coninghcn. ende de 
moghende. vander weerelt. die begheeren boven te siitcnc ende hare ondersaten ende subgijten 

jO\cr rugghe te werpene boven redenen Ende niet ghepayt en sijn met haeren gheordineerden 

/-» lichte wive : niet in Lat. 2 de punten na manslachtighe en hooveerdighe zijn rood; de andere rood op zwart, 

3 en xdg. bevatten weer een onverholen uitval tegen de ridderwereld. Cf. G71/2. 

4 de punten na moghende en weereit zijn rood; die op r. 3 zijn rood op zwart. 

5 yhqnyt ; hs. ghe payt. — gheordineerden : hs. ghe ordineerden 
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ti.iS6a werken doen die oen loechenen Als over-1| spoelres. 
Manslachters Dieve.Rovers Ende hovecrdigen.[...] 
die niet en doen weerdige penetencie. Mer sij lijden 
irste die mijnste pine. die du voer ghesien hevest. 

5 ende dan brenct men se hier tot desen[,] randen 
* ghenen die hier eens in cotnen en mogen nummer¬ 

meer uutcomen Hier sullen oec prelaten, ende die 
mechtigen vander \verelt[,] die om werlike saken 
boven begeren te wesen[,] lijden sonder einde dese 

10 pine Dien hoer macht ghegeven is om wael te 
regieren of te corrigieren die onder hem sijn ende 
hoer macht niet en oeffenen inden ghenen die hem 
bevolen sijn als si solden. Hier om roept die scrijf- 

ti. 156b tuereDie machtighe sullen mechtighe pijne H lijden. 
15 Doe segede die ziel [:] Om dattu segeste dat hem 

die macht van gode is ghegeven waer om liden si 
dan om die macht Die engel sechde. Die macht 
die van gode is. en si niet quaet. Mer dat menre 
qualic ghebruket dat is quact Ende die ziel sechde 

20 Waer om en ghift die almechtige god die macht 

2-3 [...] die: hs. ende die; ende is hier waarschijnlijk 

verkeerd, want de volgende woorden zijn bepaling van de 

voorafgaande naamw. 

8 vander : hs. vandêr, het streepje boven de e is rood 

op zwart door gehaald. 

9 sonder : eerst vergeten, daarna links in marg. bij• 

geschr.t met zwarte aanw. 

13-14 scrijftuere : slecht gemaakte u, langs boven geslo¬ 

ten, zoodat ze geijkt op een a. 

BI 2-3 ende {zit nota 2) ontbr. 3 die en doen wer- 
dige 5*6 desen. die heir eens ^om werlike saken 
ontbr. 9 begeren boven te wesen. die sullen lijden 
10 hoer ontbr. n doen reg. 12 inden : an den 13 si 
ontbr. 18 men se 

werken wirken Alse putiere | manslachte | Dieve | 
moerdeneren | hoverdighe | ochte die[...] egheyne 
weerdighe penitencie en doen Ierstwerf doeghen 
si die mynre pijnen die ghi saghet ende samc over- 
leet ende dan leydtmense te desen daer nyemen 5 
diere eynwerf bynnen cornet | uut comen en mach 
Hijr horen toe die prelaten die voert willen gesat 
sijn | niet omme datse voerderen selen | meromme 
datsi die eer hebben willen Die hoer macht niet en 
kennen van gode ft comende Ende daeromme seget to bt. 

die scryftuer Die mechtighe solen mechtighe tor¬ 
menten lijden Dziele seide[:] /Ilse hem die macht 
van gode woert ghegeven also ghi segt | waer omme 
lijden sire dan omme Dingel seide Die macht die 
van gode is. si en is niet quaet | mer het is quaet '5 
datmenre qualic gebruyct Ende dziele seidef:] 
ffaeromme en verleent dalmechtige god alteynen 

ƒ putier : Lat. adulteri Kil. ganeo Oud. hoereerder. 

ƒ, 2, 6 Het streepje na Dieve, mordenereo, cornet is 

rood op zwart. 

2 die[...]egheyDe : tusschen deze woorden staat ey 

schuin zwart en rood door gehaald. 

4 5 ende samen overleet : niet in Lat. 

7 Hijr enz. zeer vrije vertaling. Zie K. 

13 woert: verbeterd uit waert de a is met een rood op 

zwarte aanw. doorgehaald en o daarvoor boven den regel 

geschreven. 

j$ gode : boven den regel bij'geschreven met aanw. 

A 2 ochte die : ende aldie geene rechte pen. 3 ge- 
doegen 4 same : som 5 toet deser 6 nemmermeer 
uut 7 behoeren — alle die — geset willen 8 dat si 
die salicheit voert stellen willen maer 9 Die : ende 
haer 12 lijden : gedoegen Doen seide die siele ende 
als hem die mogenticheit /j self sect 14 lijden : 
gedoegen 14-15 ende dingel seide wat van gode es dat 
en es niet quaet maer datment qualijc gebi uict dat es 
quaet ende die siele seide waer bi en 

o 
cheinse ende met harer renten ende waren so onbekent[...] de macht die hem cristus hadde ghegheven 

bi.icob tfolc te regieme[,] dat sijt van hem selven waenden ghehadt II hebben[.] .Sb daer omme seit [dc\ 
scriftuere [:] 5b si meerdere sijn inde [...] weerelt[,J up dat si gheen goet leven en oeffenenf,] so 
haren torment meerdere sal sijn inder hellen[.] Doe so vracghde tondalus [:] Zieve heeref,] of 

5 si de macht van gode hebben waer omme ghcdooghen sij desen torment Doe sprac dinghel ende 
seide [:] Die macht die van gode es die ne es niet quaet maer so es quaet om dieghene diesc 
qualic besitten Doe vraeghde de ziele [:] Zieve heere[f] segt mi waer omme en gheeft cristus niet 

I onbekent [.*.] : na oobekeot een loodrecht streepje. 

3 inde [...] weerelt \ tusschen dese twee woorden staat scriftue rood op zwert doorgehaald% blijkbaar het begin 

van het een paar woorden vroeger voorkomende scriftuere. 
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den goeden op dat sy syne ondersaissen bekeier- den goiden op dat sij sine ondersaeten bekeerden 
den Ind sy boven in weren als sy schuldich weren ind se boven hem weren alse schuldich to doen 
zo doen Der Engel antworde [:] .£*tzliche tzit weren Die Engel antworde Soemighe tijt nemet 
nemet men de macht den goeden omme der onder- men die macht den goiden om der undersaeten 

11 5 saissen willen Want de quaiden en ver [ dienen willen Want die quaden en verdienen neit goide 5 
neit goede regiers zo haven Ind [...] *tzlich tzyt regiers to hebben Inde sulken tijt umb der goider 
ome der goeder willen omme dat sy zo sicherlichen willen om dat sie toe sekerliker vursienc die sali- 
vursyn de selicheit irre selen Ind de sachte [:] /ch cheit hoerre sielen Ind die siele segede | Ich soul- 
soulde geme wissen omme w*at sachen de beist de geine weten om wat saken die beeste heest 

to heisset prynce der donkeihcit Want si nemant en prince der donekerheit want sie niemant en mach 10 

mach beschermen noch sich selver verloesen Der beschermen noch hoer selven vei losen | Die En¬ 
engele sachte [:] Z?ese beeste heisset prynce neit gel segede Die beeste heitet prince neit omme 
om ir[...]r macht mer om de eirste stede de sy heilt hoerre macht mer om die eirste stede die se holt 
in der donckelheit Want alle haistu vil pynen vur in der donkerheyde want all heffs du vele pijn vur 

15 deser gesien de acht myn alle als neit als men si dese gesiene die achmen all als nicht als men sie /5 
intgegen dese grose tormenten rechenen wilt Ind tegen dese grote tormenten rekent Ind die siele 
de sele sacht [:] -dldus ordelen ich it ouch sonder segede Aldus ordele iet oec sunder zwivele || Want bi. 74b 

*/.tzwivele want alleyne desen putze zo seyn || ynd allene desen putte te siene ende den stanek daer 
den stanek dar af zo liden verswart mych mee dan aff to lidene verstuert ind verswaert my meer dan 

20 alle dat zo liden dat ich vur geleden hayn Her om all dat to lidene dat ich vurgeledcn he[£]ben | Hier 20 

j ondf isahsen : hs. onder saissen 

1-2 b« keierden Ind sy boven in weren 1 Lat. ut subditos 

soos emendarent et preessent ipsis, nt deberent. 

j Engel Z de H niet gerubriceerd. 

6 Ind [...] : na Ind het woord hyt zwart doorgehaald. 

— etzlieb : hs. Etzlicb, de E niet gerubriceerd. 

8 vur*yn : hs. vur syn 

IJ it[#..]r: tusschen de twee i*s het eerste beentje van 
een r. 

B / sine onderhorigen beterden zie K. 6 regierers 
7 toe ontbr. 9 dat die beeste heitte 10 want : als 
12 prince der donekerheit 15 die : men acht sealvoir 
niet 

a 
den goeden altoos macht dat si die onder hem waren beteren mochten also si sculdich waeren 
te sine Dinghel andwoorde ende seide [:] .Sulken tijt wert die macht vanden goeden ghenomen 
omme de mesdaet vanden ghenen die onder hem sijn want de quade en verdienen niet te hebbene 
goede regierersf.] nochtan so eyst diewile nuttelic den goeden[t] up dat sijt wel nemen ende verdul- 

5 dichlic [.] A\ sijn si ghepeisequeert van haeren uppersten si commer mede ten eewighen levene 
De siele seide [:] /c soude gheeme weten omme wat saken dese onghiere beeste heet prince der 
duvelen ende der deemsterheit als hi niemende en mach bescermen noch hem selven mede[.] 

7 noch : verbeterd uit ncche; de e is schuin zwart doorgehaald; blijkbaar was de kop. op het punt met de 
slot- b van noch het volgende bsm te beginnen. 
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niet altoes den gueden. Op dat sij sijn onderhoeri- 
gen beterde, ende sij boven hem ware. als si schul- 
dich te doen weren Die engel antwoerde. Somtijt 
neemt men die macht den gueden. om der onder- 

5 saten wille, want die quaden en verdienen niet 
guede regieres te hebben. Ende sulken tijt om der 

bi. is6c gueder wille, om dat si te sekerliker voersien fl die 
selicheit hoerre zielen Ende die ziele sechde Ic 
solde geerne weten Om wat saken die beeste heit 

io prince der donckerheit. Want sij niement en mach 
beschermen, noch hoer selven verloesen Die engel 
sechde Die beeste heitet prince niet om [hoere] 

macht. Mer om die irste stede die sij hevet inder 
donckerheiden. Want al hevestu voel pinen voer 

/5 gesien. die achtmen alle als niet Als men se tegen 
dese grote pinen rekent Ende die ziele sechde. 
Aldus ordel iet oec sonder twijvel. Want allene 
desen putte te sien ende den stanc daer af te 
lijden, verstuert ende verswaert mij meer dan alle 

2o dat te lijden dat ic voer geleden hebbe Hier om 

2 beterde : wellicht verbeterd naar Lat., zie K\ 

/7 ordel ; de r verbeterd uit 1. 

BI /•* ondersaten als in K cn Br 3 somygetyt 
4 den : der 6 Ende somtijt 9 dat die 12 dese beest 
14 donek.: duisternis 14-15 voer dese 16 pinen : tor¬ 
menten 

den gueden niet macht datsi die onder hem 
w’aeren verbeteren mochten ende si sijn mochten 
datse sculdich waren te sijne Dingel antwoerde [:] 
Z>at men den guden hoer macht nyempt dats 
onderwijlen der gheenre scolt die onder hem sijn | 5 
want quadien en verdienens niet datse guede regie¬ 
res hedden Ende onderwijlen nyemt men den 
gueden hoer macht omme datse in eynen mynde- 
ren staet te bat solen verdierifen hoere selen sali- 
cheit Ende dziele seide [:] Gheeme wistich wraerby 10 
dat dit dier het prince der donckerheit ende het 
nyemen en mach bescermen | noch hem selven 
en can verledighen Ende dingel seide [:] Et en het 
niet prince omme eynighe[...] mogentheit mar 
omme den hoechsten stoel dien hi halt inder don- 75 
ckerheit | ende al eest oec dat ghi voel tormenten 
hebt gesien hijr voer I nochtan en hebbense niet 
jeghen dit Doe seide [...] dziele [:] Ic lies u | want 
dat ic alleyne desen putte sien ende desen stanek 
ghedoege dat verswaert my meer dan allet dat 20 

te lijden dat ic geleden heb[,] waeromme ic u 

4 D&t: bij geschreven in tnargine links met aanw. 

5 onderwijlen : Lat. aliqu&ndo; de o is veeleer een e. 

6 quadien t Lat. mali 

13 verledighen : Lat. Hberare. Oudem. bevrijden, ver¬ 
lossen 129/5* 

14 [...] mogen theit : dit woord had de kop. eerst af ge¬ 

kort tot mh1; deze afkorting is geëxpungeerd, door gehaald 

en rechts in tnargine is mogenih* in de plaats geschreven 

met aanw., alles met robrik. 

18 Doe : verbeterd uit Doet; de t rood geëxpungeerd 

en rood schuin doorgehaald. — seide [.,.] dziele : tusschen 

deze twee woorden staat een z schuin rood op zwart door- 

gehaald. — Ic lies u : Lal. Sic ego indubitamer jndico 

A 2 mochten verbeteren 5 onder wilen — scout 
6 want die quade 6-7 dat die goede tregeren hadden 
over hem 9 verdienen : versien // dat men /j sei¬ 
de : 8prac 14 mogcnticheit 18 ende doen — ic lijs 
19 in desen 20 21 dat te gedoegene dat ic voer ge- 
doecht hebbe waer bi 

G 

b/.jóy.t Doe sprac dinghele [:] H\ heet prince niet om||sine macht maer om dat hi deerste creatuere was 
ende den meesten staet houd in der hellen grond j Daer omme heet hi prince der deemsterheit[.] 
A\ eyst dat ghi vele torments hebt ghesien voor desen torment men achtse alle voor niet jeghen 
desen torment die du ghesien hebs Doe sprac tondalus Ay heere[,] ghi seght waer want mi deert 

5 meer alleene dat ic desen put sie ende den stanc daer af ontfa Torment mi seerdere dan alle die 
pinen die ic vooren leden hebbe[,] nochtan dat ic dese pine niet ne[...] lide[,J dan iese simpelicke sie 

5 Torment mi seerdere : is een overbodige herhaling van mi deert meer; misschien dacht de kop. ook niet meer 

aan Jat voorafgaande gezegde. 

6 ne [.,.] lide : de twee woorden zijn door een loodrecht zwart streepje van elkaar gescheiden. 
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bidden iel» dicli datu mvclt snellichen van hvnnen 
* 4 

leides off it sin mach ind en lais mych neit langer 
gepynget werden Want ich sien en desen tormen¬ 
ten myn inage end vil van mynen gesellen [,] de 

5 ich bekennen[,] van wilcher geselschaft* ich zo ver- 
bliden[...] plach in der werelt Van wilcher gesel¬ 
schaff mych hei sere gruwelt Want ich wisse[,] vur 
wair en hedde myn gotz barmhertzich[*]it neit 
geholpen so en souide ich overmytz mynen ver- 

io dienste dese pynen neit myn geleden haven dan 
tl. 78a si Der [engel] II sachte [:] Cbm[...] o selegef,] in [ff] 

kere in dyn ruste want der here hait wail bi dir 
gedaen want dese pynen en saltu neit mee liden 
it in si datu des verdienst 

l5 we ay van der hellen opwart geyngen 
end de mynate purgacie sagen 
Die sele kcirde sich end volgede dem engele de 
vur ir gyncfc ind do si verre gyngen so vergynek 
der stanek ind de donekerheit Ind eym offen- 

20 barde dat licht Der anxt wart verjaget [,] de 

3 en : cf. 124/15. 
4 end : opgelat uit en, tie 124/2. — gesellen : verb. 

uit gesllen; de e boven den regel tusschen s en 1 b^geschre¬ 

ven y wonder aanw. 

4-3 de ich bekennen... 1 Lat. Video namque in boe tor- 

meoto cognatos multos et sodales et notos, quos mecum in 

seculo gaudebam habere socios... 

3-6 verbliden : na dit woord een b. 

8 barmberizichjyjit: hs. barmhertrichit 

u [engel] : niet in het hs. — Com : na Com de 

woorden o selege dyn roste, rood op xvart doorgehaald. — 

in[</] : hs. in 

18 ind : voor ind aan het begin van den regel een open 

plaats; om aan te wij gen dat er niets vergeten is, heeft de 

rubricator tot aan ind een rood streepje getrokken, ietwat 

boven den regel. 

19 eym : hs. ey m 

omme bidde ich dydatdu-my haestelic van hier 
leydes offt wesen mach | End laet my nit langer 
gepiniget werden want ic sijen in desen tormente 
mijne maghe ind vele van minen gesellen[,] die ic 
bekenne[,] van welcker geselschappe ic toe verbli- 5 
den plach inder werlt | Van velcker geselschappf...] 
my hy sere gruwelt[,] want ic wet vurwar[,] en 
hadde my gods [<?]ntf[*]rmherticheit neit geholpen 
so en soulde ic over mits mijne verdiensten desen 
pinen neit mijn geleden [hebben] dan sij Die Engel 10 

segede Come o selige ind kiere in dyne raste want 
dy here hefft wall by dy gedain want dese pijne en 
salstu niet mer liden ten sij dattu des verdienste 

C Hoe se van der hellen opwerts gen* 
gen ind [die] mijnste purgaoien saghen 15 

Die siele karde en volgede den Engel die vurgienek 
Ind doe se verre giengen soe vergienek die stanek 
ind donekerheit ind [hem] oppenbaerde dat licht 
Die anxst wart veijaget [,] die sekerheit quam 

6 : na geseltchtpp de woorden ic toe verblideo 

plach in der werlt, herhaald en rood op zwart doorgehaald. 

7 vurwar en : hs. vurwaren; over de n loopt een lood¬ 

recht streepje, wellicht om de scheiding der twee moor¬ 
den aan te duiden. 

8 [ö]ntf[e]rmherticheit : hs. emformherticheit 

it 10 dyne : hs. indyne 

75 [die] : niet in het hs. 

16 Eogel de E niet gerubriceerd. 

18 [hem] : niet in het hs. 

B 2 ende en laet 3 gepijnt 3-4 ic sie se in desen 
tormenten voel mijnre gesellen 6 7 ende oirre gesel¬ 
schap gruwelt my zeer hier 8 al en hed m 9-10 dese 
tormenten 10 geleden hebn 10 Ende die e. // salige 
ziele kier 12 hevet grotelic mit dy 13 du en sal 
75 ende die mynste p. 16 Dese ziel kierden oir — 
voir oir g. 18 ende die d. end hem apenbairden 
19 ende die a. — ende die s. 

G 
% 

Av lieve heere[,] ic bidde hu ontfaermelike oft mach wesen dat ghi mi haestelike leet van henen dat 
ic niet langhere ghetorment en sij want ic sie in desen torment harde vele neven ende miere 
neven ghesellen[.] Znder weerelt so was ic seere blijde van haeren gheselscepe te hebbene maer 
van haeren gheselscepe ontsie ic mi nu alte zeere Want ic weet wel[,] voorwaer holpe mi niet 

5 gods ontfaerraicheit ic ne souds nu niet moghen ghedooghen[,] ja naer mine verdiente Doe seide 
dinghel tote der sielen [:] jVu comt hare[,] salighe siele[,] keert weder in dine ruste[,] gods ontfaer- 

6i. j676. micheit heeft [...] in hu ghcwrocht want du ne suis desen torment niet ghe- I dooghen no 00c 

5 /.te voor de bet. de andere teksten ; blijkbaar ontbreekt na niet het woord min. 
7 heeft [...] na heeft een loodrecht streepje. \ 
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bi. i6Sd bid O ic di dattu mij haestelic van hier leides oft 
wesen mach. Ende en laet mij niet langer ghepint 
werden Want ic sie in desen tormenten mijn ma- 
ghe. ende voele van mijnen ghesellen die ic beken- 

5 ne van welker gheselschap ic te verblijden plach 
inder werelt. Van welker geselscap mij hier seer 
gruwelt. Want ic weet voerwaer en hadde mij gods 
ontfarmherticheit niet gheholpen. soe en solde ic 
overmids mijne verdienste dese tormenten niet 

io mijn geleden hebben dan sij Die engel sechde Com 
o zalige ziel ende keer in dijn ruste, want die here 
hevet wael bij di gedaen. Want desen pijnen en 
salstu niet meer liden ten sij dat du sy noch ver¬ 
dienste 

bi. iS7JS J[...] Hoe sij vander hellen opwart gin¬ 
gen ende die minste purgacie sagen 

Die ziele keerde hoer weder ende volgeden den 
engel die voer ghinc Ende doe sij verre ghingen. 
soe verghinc die stanck. ende donckerheit Ende 

2o hem apenbaerden dat Iicht[,j die anxt wert verjaget. 

II here : hs. heue, dé i is zwart doorgeh. 

/5 [,..] Hoe : voor Hoe staat ste laatste letter gr. van 
verdienste, die op den laat sten regel van de vorige blz. 
bij geschreven werd% rood doorgeh. 

17 hoer ; de r is boven de e bijgeschreven, met zwarte 

aanw. 

Bi / haestelicken my 2 mij in desen tormenten 
5 ic mi 6 hier : nu 10 hebben ontbr. 11 o ontbr. 
12 wanttu dese pinen niet meer lijden en sals. ten si 
15 Titel ontbreekt 17 weder : om 19 ende die 

biddeoftsijn mach dat ||ghi ray van hijr leydtf,] bi.aob 
want ic sien hijr ynne mijne maghe [,] mijne 
gesellen ende voel van mijnre contscap daer ic 
gheerne mede was in die werelt Maer nu vreysic 
my van hore geselscapf,] so dat ic wel weyt[,] 5 
voerwaer en dade gods ontfermherticheit nae 
mijnen verdienen [,] en solde ic niet men doeghen 
dan si Doe sprack die ingei Cornet seit hi O 
salige ziel ende keert u ter rasten | want god hevet 
u guet ghedaen | ghi en solet niet meer doeghen | 10 

noch tormenten sien | op dat ghijs niet weder en 
verdient Tot nu hebdi gesien den kerker der 
viande gods Ende voertaen soldi sien die glorie 
sijnre vrinde 

Ho[e] sl vander hellen opwaert ghin- /5 
ghen 

Die ziele keerde hoer omme ende volgede den 
ingei[.] Si ghingen zeer | ende die stanc ginek 
te nyeten. Die donckerheit verginc | ende dliecht 
openbaerde Die vreyse vloe | die sekerheit quaem 20 

4 Maer : aldus voluit. 

5 geaelscap : verbeterd uit geselscapt; de t is loodrecht 
zwart en rood door gehaald 

11 OD dat: Lat. otsi 

12 nu: boven den regel bijgeschreven zonder aanw. 

75 Hop] : hs. Ho 

19 Het streepje na vloe is rood op zwart. 

A 2 ynne : binnen inne — ende mijn 4 ver eysic 
mi 5 so dat: want ic 6-7 na mire verdienten soudic 
gedoegen niet min dan si doen ende doen 8 O ontbr. 
9 keert in u raste 10 niemeer liden 11-12 weder 
niet en verdient ende toet 13 nu voert ane 15 Titel 
ontbreekt 17 Ende die 17-18 den : haerren goeden 
ingei 19 ende die 20 openbaerde hem — die sek.: 
ende die seerricheit ende haer droefheit was wech 
gedaen enx. 

G 
voort meer sien het en si dat ghijs verdient wedere Want tote nu hebstu gesien den kaerker vanden 
vianden gods Ende den afgriseliken torment die si gbedooghen moeten elc naer sine verdiente 
maer nu voordan sultu scouwen de glorie van gods vrienden 

Hier naer verclaert die blijscap die tondalus desen rudder was vertoocht 
5 De ziele so keerde haer omme met grooter blijscepen ende so volghde met grooter blijscepen 

den Inghele die vooren ghinc Doe si verre ghegaen waeren so verginc desen stanc ende die 
deemsterhede ende dlicht openbaerde hem ende der sielen anxt wert verjaghet So dat tondalus 

4 Dit is de eenige voorkomende titel; hij verdeelt het visioen in twee groote deelen : de straffen en de vreugden9 

zie Dl. /, blz. 7S. 
6 Inghele : de I niet gerubriceerd. — Doe : de D is niet gerubriceerd. 7 verjaghet: hs. ver jaghet. 
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sichercit quam \veder[J si aff lachte de verleden 
drofheit De sele wart vervullet myt vrouden ind 
vroelicheit ind ir verwondert dat si also gerynge 
verwandelt was Ind sachte [:] Myn here[,J ich 

5 bidden dich[,] sage myr[f] we is it dat ich mycli so 
snelleichen be II voelen verwandelt zo syn want ich 
was blynt in[J] nu seyn ich[,] ich was droveich 
end [au] byn ich blide Ich leit alle den wech[...] 
dorch onverdrechlichen stanck Mer nu en gevoe- 

10 len ich geynen quaden roch. ich was sere verveiret. 
mer nu byn ich blide end sicher Der er.gele ant- 
worde ir ind sachte [:] Gebenedit moistu syn[,] en 
verwonder dich want dit is dat verwandelen der 
rechter gotz Want durch eynen anderen wech 

15 sollen wir weder keren en unse lantschaiffe Her 
um benedide got end volge rayr Do si gyngen do 
sagen si eyne altzo hoge mure ind bei der muren 
van der siden dar si zo gyngen da was eyn altzo 
grose schare van mannen ind van U wiven de den 

20 regen ind den wynt leden : Dese waren harde 

2 ind : opgelost int in, zie 182/4* 

7 io[d]l hs. in. Lat. Eram namque ceca et modo video, 

tristis et leta ium„. 

8 end j hs. en; idem r. //, 16, 186, en ƒƒ. — [nu] : 

niet in hel hs. — wech [..*] : na wech de letter 1/ blijk¬ 

baar wou de kop. het voorafgaande leit schrijven. 

Q Mer : verb. uit Men; eerst vervloeide de n tot een 

inktvlek en de kop. zette boven de e een afkorting voor n ; 

toen hij zijne vergising inzag schreef hij eene r boven de n, 

zoodat er feitelijk staat Meor. 

10 quaden roch : tusschen deze twee woorden staat een 

zwart streepje om deze te scheiden. 

12*13 cn verwonder : en ü hier blijkbaar ontkenning; 

Nvervangt het door het voegwoord ende en voegt er de 

ontkenning niet bij. 

t$ en cf 122/3 

16 Do ; de D is niet gerubriceerd 

20 Deae : verb. uit Desen; de n is doorgehaald en half 

uitgeveegd, zoodat er een inktvlek op het papier is. 

weder[,] se afflegede die vurleden droffheit[,] die 
siele || wart vervullet mit blischappen inde vroli- bi. 757* 
cheit ind hoer verwunderde dat se soe schier ver¬ 
wandelt was ind seghede | Min here[,] ic bidde[,] 
segge my hoe[...] ist dat ic my soe hacstelike voele 5 
verwandelt want ich was blint[f] nu sien ich[t] ich 
[was] droevich ind nu bin ic blijde[,] ich leet all 
den wech doer onverdregelic stanck mer nu een 
gevole ich geynen quaden roeck[,] ich was sere 
verveert mer nu bin ich blijde ind seker | Die 
Engel antworde end seghede | Gebenediget moi¬ 
stu sin[,] ein verwonder dij niet want dijt is dat 
verwandelen der rechter hant godes want doer 
einen anderen wech soelen wy weder keren in ons 
lantschapen Hier omme benedije gode ind volge #5 
my | Doe sy gengen so seghen sij ene alte hoge 
mure ind bij der muren van der sijden daer se toe 
gengen daer was eene grote schare van mannen 
ind van wiven dey den regen end den wint 
leeden ind doechden | Dese weren harde droevich en 

5 hoe ist: tusschen deze twee woorden staat bistu 

zwart doorgehaald. 

7 [was] : niet in het hs. 

20 ind doechden : zie N en cf. de andere teksten. 

B / ende sy aff lachten >-2 ende die ziele 
vrolicheit .? dat: doe 5 voele: bevole 6 blint en sic 
nu 6-7 ich [kvïs] ontbr. Zie N. 7 ind ontbr. q en ghe- 
nen q. i4-'5 onse lantscap /5 ende doe s. — ene 
ontbr. 17 8 toe gengen : comen waren iq van 
ontbr. 20 Dese : ende sy waren Ji. d. 

G 
hij verghadt al de droefheit die hi vooren hadde ghehadt ende hi wert vervult met vreughden ende 
met blijscepen so dats hem verwonderde hoe hi so haestelic mochte veranderen in vmechden 
Tondalus sprac den Inghel an ende vraeghde hem[,] wat wesen mochte [:] want ic was blent 
ende nu sie ic[,] dies daneke ic den almachteghen god[,] ic en ghevoele gheene quade roke[,] ic 

5 verwaerde mi ende.ontsach maer nu so bem ic vroo ende blijde Dinghel andwoorde ende seide 
ander waerf H Ghebenedijt moestu sijn Ende en verwondere di niet[,] gods moghentheit es meerdere[,] 
dit es de verwandelinghe vander rechter hand gods Ende dandere dat ghi overleden hebt was 
ter luchter handt gods als hi segghen sal ten hutersten daghe ende wisen metter luchter hand [:] 

2 vet wonderde : hs. ver wonderde. 7 Ende dandere tot 126/5 ghescien ten huteraten daghe : 
niet in Lat. noch in de andere teksten. — overleden : hs. over leden. 
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die sekerheit quam weder Si aflegede die voer¬ 
leden droefheit Die ziel waert vervult mit blijt- 
scappen ende vrolicheit Ende hoer verwonderde 
dat sij soe haestelic verwandelt was ende sechde 

5 Mijn here[,] ic bidde[,] segge mij hoe ist dat ic 
mij soe haestelic bevole verwandelt. Want ic was 
blint ende nu sie ic. Druevich ende nu bijn ic 

hi.tsyb blijde Ic |] leet alle den wech doer onverdrachliken 
stanck. mer nu en bevoele ic ghenen quaden ruek 

io Ic was seer verwert mer nu bijn ic blide ende 
seker Die engel antworde ende sechde Genebe- 
dijt moetstu sijn ende verwonder dij niet. Want 
dit ist verwandelen der rechterhant gods Want 
doer enen anderen wech sullen wij weder keeren 

'5 in onse lantschap. Hier om benedie god ende 
volge mij Doe sij ghingen do sagen sij een alte 
hogen muere Ende bijder mueren vander sijden 
daer sij comen waren daer was een grote schare 
van mannen ende van wiven. die den regen ende 

ts:< 2o den wint leden | ende doechden Dese waren herde 

5 ic bid de : gerst vergeten, daarna links in marg. hijg. 

wet roode op zwarte aanw. 

7 Druevich : zie B. 

io verwert: hs. veruuert 

rt engel: eerst vergeten, daarna rechts in marg. bijg. 

met mw. aanw. 

/7 vander : van aan het einde van den regel. 

BI / Si leiden af 3 ende mit '4 haestelic : scier 
S Och heer 7 ic was droevich als in K, Br S wech 
ontbr. 9 stanck ontbr. \o verweert 13 ist: is dat 
15 lant — om ontbr. — ghebenedie 20 ende doechden 
ontbr», ook niet in K of Lat. 

Hoer druef heit was cwech gedaen | si waert ver- 
volt mit blijtscappen | so dat hoer verwonderde 
vander haestigher verwandelnyssen ende seide | 
Heermijn[,] segt my ic bids u[,] hoe cornet dat 
ic my gevoele so saen verwandelt | Ic was blint 5 
ende ic sien | ic was drueve | nu bin ic blijde. Ic 
roeck stanc[J nu en rueck ics niet. Ic verveerde my 
ende vereysde[,] nu ben ic blijde ende seker 
Dingel seide | Ghebenedide | u en darf niet ver¬ 
wonderen | Dits die verwandelnysse ter rechter 10 

hant gods | Wy solen alleJIeynen an.leren wech 
keren in onse conincrijke | ghebened ,t daeromme 
gode en volget myfJSy ginghen ende saghen eyne 
hoghe muer Ende aender sijden v An der mueren 
stoent mennich minsche | beyde r anne ende vrou- >5 
wen inden reghen ende inden went[,] die herde 

I Het streepje na gedaeo is rood op zwart. 

9 Ghebenedide : Lat. benedicta sis, ne mereris; blijk¬ 

baar zag de vertaler sis over *t hoofd. 

A 3 vcrwandelingen 4 heere wijst mi ic bids u 
6 droeve ende ic werd blie S vreesde — seker ontbr. 
9 seide enz.: antwoerde £od gebenendide u ende daer 
omme en derf u niet 10 verwandelinge der u alie 
ontbr. 12 daeromme geb. 13 Ende si 14 ende op 
dander sie 15 bey van 

a 
£?aed ghi vermalendidef.] .4Is ic dorstich was ghi en lavet mi niet Als ic ongherich was ghi ne 
gavet mi niet tetene. Ghine heiberghet mi niet. noch ghine cleedet mi niet[.] Gaet inde eewighc 
(loot die es hu bereet[.] Den wech die wij nu commen ende sullen gaen dats ter rechter handt 
gods die gods vriendekine gaen sullen[,] die sine gheboden hilden ende wandelden in ducghden[.‘ 

5 7bte hem lieden sal hi segghen Comt ghi benedide int trijke mijns vaders[,] dat es hu bereet[.‘ 
Z>it sal al ghescien ten hutersten daghe Nu tondalus volghet mi[,] wij keeren alle eenen anderen 
wech[,] daer omme so daneket cristume Doe si een stic tijts hadden ghegaen quaemen si lende saghen 
alte hooghe eenen muer Ende an die side vandien muere saghen si[,] al daer si quamen[,] eene groote 
menichte van sielen beede manne ende wiven die den wint moesten ghedooghen ende den reghen Ende 

2 de punt na niet is rood op zwart. 

bl. r/« 
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droveich ynd si leden honger ind dorst Nochtant 
hadden si licht end in leeden geynen stanck Do 
vragede de sele we synt dese de in aisusdaynger 
rusten synt Der engele antworde ir[:] Dtse sint 

5 quait [mer niet harde quait] Want si heilten sich 
ersamlich Mer dat tzitliche goit en gaven si den 
armen neit Also si schuldich zo doen waren ind 
her om moissen si etzliche jair desen regen liden 
ind dan sal man si leiden zo eyner goder rusten 

jo we By vur yn dat paradijs geyngen 
ENde si gyngen eyn wenech end quamen zo eyner 

tL7portzen de bi sich selver intgegen si op gynck || ynd 
do si dar in gegangen waren so sagen si eyn schone 
velt wail ruchende dat myt schonen blomen 

i%5 stont[,] luchtende ind weit ind genochlichen Ind 
da was eyn grose schar van selen de nemant en 
hedde mogen cellen ind de schar van mannen ind 
van wiven verblide sich Da en was geyne nacht ind 
de sonne en gynck dar neit onder ind da is eyne fon- 

2 end : op ge hit uit en; id. r. ƒ/. 

4 antworde : hs. ant worde 

5 [mer niet harde quait] .* niet in het hs. Lat. Isti 

sant mali, set non valde. 

5-d Want, Mer : de W en M zijn niet gerubriceerd. 

12 intgegen : hs. int gegen 

ƒ j sagen : verbeterd uit sacbgen; de ch is geëxpung. 

— si eyn : hs. sieyn 

ƒ5 weit» verb. uit wit; de e is boven den regel tus- 

schen w en i bij geschreven y zonder aanw. 

iS verblide sich : Lat. Et erat multitudo virornro ac 

malierum exultantium. 

ig eyne : hs. ey | ne; de afkorting voor n is blijkbaar 

te veel. 

Ind sij leden honger ind dorste nochtan hadden 
sij licht Ind leden geynen stanck Doe vrachde 
die siele [:] Wie sijn dese die in dusdaner rasten 
sin Die Engel antworde Dese sijn quaet mer niet 
harde quaet want sij hielten hem eersamlijc || mer 5 bi. 75b 

dat tijtlike goit en gaven se den armen neit abo sc 
schuldich te doene weren Ind hier omme moten 
sij somighe jaren liden den regen ind dan salmen 
se leyden tot eenre guder rasten 

C Hoe sij voir in dat paradis giengen IO. 
End si giengen ein luttinek end quemen tot eenre 
portzen die by hoer selven tegen hem op lock Ind 
doe sij daer ingegaen weren soe seghen se een 
schone velt wall rukende dat mit schonen blomen 
stont | Lichtende ind wijt genoeichlic Ind daer was 75 
eene grote schare van zielen die nieman en hadde 
mogen tellen Ind die schar van mannen ind wyven 
verblidende [hoer] Daer ein was geyne nacht Ind 
die sonne en gienek dair niet onder Ind daer is een 

5 hiellen : tusschen de e en de n is een streepjef waar¬ 

schijnlijk het begin eener letter, zwart door gehaald. 

10 paradis : aldus opgelost 

B / ende leden h. 2 ende en leden 2-3 Doe : 
Ende die ziele v. 4 mer : ende 6 also : als sy 
8 den : desen r. 15 ghenoich van wiven 18 [hoer] 
ontbr. — Ende dair en was 

G 
tl. *6*b dese sielen 1| waren harde droeve nochtan hadden sij licht Ende si ne hadden ne gheenen stanc[." 

Doe so vraeghde tondalus [:] Wie sijn dese sielen die in dese ruste sijn Doe sprac dinghel [:' 
Z>it sijn quade maer niet alte quaet [w]an[/] si pijnden hem wel te levene maer sine gaven den 
aermen van haren goede niet omme gode alsi sculdich waren te doene Daer omme soo moeten 

5 sij dooghen den reghen eenen tijt vanden jare Ende dan salmense leeden teere goedere[...] rusten [.] 

j [7r]an[/] 2 hs. van 

5 goed ere rusten ; tuachen deze twee woorden staat ru| rood op zwart doorgehaald, de u is echter vrij 

onduidelijk en aan de lange s ontbreekt bovenaan het horizontale streepje. 
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droevich. en de sij leden honger ende dorst. Noch- 
tant hadden sij licht ende leden ghenen stanc Doe 
vraechde die ziel. Wie sijn dese die in dusdaniger 
rusten sijn. Die engel antwaerde Dese sijn quaet 

5 mer niet herde quaet. Want sij hielden hem eer- 
samlijc. mer dat tijtlic guet en gaven sij niet den 
armen alsoe sij schuldich te doen waren Ende hier 
om moeten sij somyge jaren lijden den regen, ende 
dan salmen se leiden tot eenre gueder rusten 

io hoe sij voer int paradijs gingen 
/>/. ts7* ENde sij ghinghen een luttel ende quamen tot 

eenre poerten. Die bi hoer selven tegen B hem op 
loeck Ende doe sij daer in ghegaen waren. Soe 
sagen sij een schoen velt waelrukende dat rait 

15 schonen blomen stont lichtende ende wijt ghe- 
noech. Ende daer was een grote schare van zielen 
die nyement en had moegen tellen Ende die 
scharen van mannen ende van wijven verblidende 
[hoer] Daer en was gheen nacht, ende die sonne 

20 en ghinc daer niet onder Ende daer is een fon- 

5 mer niet herde quaet: tie de andere teksten, 

ig [hoer] : niet in den tekst, cf. Br. 

BI / leden : hadden j dusdaniger: deser 4 ant- 
woerden hoer 5 herde : alte 5 6 Want si hebben 
hem eersamliken gehalten 6-7 si so den armen niet 
als 8 den reghen lijden. 10 Titel ontbreekt. 12 bi: 
van ti-12 hem opginc ende loeck 13 Soe : doe 14 en¬ 
de dat iS vanden ... vanden — vrouwen 19 [hoer] 
ontbr. 20 Ende ontbr. 

drueve waren | ende groten honger ende groten 
doeste leden Mer si hadden liecht ende si en 
hadden gheynen stanek Die ziele seide [:] IVie 
sijn dese die in sulke raste doch sijn Dingel ant- 
woerde Dit sijn die sonderen ende niet alte grote 5 
en waeren Dese pijnden hem eerlic te leven | 
mer si en deylden den armen niet ais si solden 
Ende daeromme solen si eyn getal van jaren inden 
reghen staen | ende dan solen si ter gueder rasten 
comen 10 

Hoe si voer int paradijs ginghen 
Doe ginghense eyn luttel voert ende si quamen 
teynre opgedaender poerten Als si daer doer waren 
saghense eyn schoen velt wel ruekende claer ende 
ghenoechlic suete | daer onvertallike zielen in 15 
waren zeer verblijdende | beyde van mannen ende 
van wijven | Ende et en was daer niet nacht noch 
die sonne en ginc daer niet onder | ende daer es 

2 doest : Verdam vermeldt dezen vorm niet; in 

Vlaamseh België is hij thans nog algemeen ; na dost komt 

ook de vorm met Umlaut voor. 

4 die... doch sijn : Lat. Qui *unt isti, qui ia oii moran- 
tur requie ? 

5 alte: de t is tot een inktvlek vervloeid en gelijkt 

aldus op een r. 

i$ oovertailike zielen : Lat. muliitudo animarum 

A 2 dorst leden : hadden 3 negeenen — seide : 
vraechde 4 sijn dit di in alselken raste hier sijn ende 
die ingei seide dit 5 ende... waren : maer niet alte 
groet 6 en waeren ontbr. — leven : houdene 7 niet 
den ermen also 8-10 jaren daer staen indier penen- 
teincien ende dan selense komen toeter groeter rasten 
n Titel ontbr. 12 Ende doen 13 toet eender — ende 
alsi daer binnen quamen sagen si 15 genoechgeleken- 
ne seoene ende suete 16 zeer : hem 17 van ontbr. 

G 
Doe ghinghen si noch voort ende quamen toter poorten ende dit was deersche paradijs Ende so 

onthede alleene jeghen hem lieden[.] ^4lsi daer in waren ghegaen so saghen si een scoone velt 
ende wel riekende[,] staende met scoonen bloumen claer ende slicht | Ende in dit velt waren groote 
raenichte van zielen dat mense niet en mochte ghetellen beede manne ende wiven ende seere verblij- 

5 dende Ende daer ne was niet de nacht noch de sonne en gaed daer niet onder Ende daer es de fonteyne 

1 deerdsche paradijs : komt alléén in G voor; zie Dl 1, bis. 75. 

2 onthede ; verbeterd uit oatheden 5 de slot- n is zwart doorgehaald. 

4 verblijdende : hs• ver blijdende. 
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i/. 

// Seb 

teyne van Ievendigen wasser End de sele[...] na so 
grosser bitterheit de si [...] zo voeren geleden had- 
cle so verblide si so sere in der soissicheit van 
desem schonen velde Dat si myt groser innecheit 

5 roffende wart alsus Der name des heren si gebe- 
nendit van desen nu bisllin ewicheit[,] de mych 
verloist hait van der poertzen der hellen na 

menchveldicheit syner barmhertzicheit Ind hait 
mych gebracht in eyn deil van der hilgen love 

w Her om bekennen ich nu altzo wair zo syn de 
worde der hilger schrifturen dat nee oige en gesach 
noch ore en horte noch in mynschen hertze nee in 
quam dat got bereit hait den genen de in mynnen 
Ind [si] sachte zo dcm engele [:] Ich bidden dich[,] 

75 sage myr wilcher selen ruste is dit ind wat namen 
hait dese fonteine | Der engele antworde ir [:] Hei 
wonen de góden Mer de neit harde goit en synt | 
De verloist syn van den pynen D der hellen ind 
noch neit verdient en haven gevocheit zo wer- 

20 den myt den hilgen Ind de fonteyne de du 

ƒ dc aele na : tusschen aele en na, boven den regel, 
heeft de corrector het woordje dc bygeschreven, zonder 

aanw. 

2 de si [...] 2 na si de lettergr. ge, begin van het vol¬ 

gende geleden, mart doorgehaald. 

q der hilgen love : Lat. in partem sortis sanctorum; cf. 

ile lezing loen in B en BI, die blijkbaar de juiste is. De 

dubbele lezing spruit waarschijnlijk voort uit ten verkeerd 

ofschrift; de u en de n zijn niet altijd goed te onder¬ 

scheiden, in Br. b. v. kan men lezen lonne, loune of iouve 

12 in 2 deze vorm voor de ontkenning komt nog meer 

voor. 

14 [i<] 2 niet in het hs. 

16-17 het streepje na fonteine en na synt is zwart. 

17 Mer 1 de M is niet gerubriceerd. 

20 myt den hilgen : Lat. merentur sanctorum coosor- 

tio conjungi. 

fonteine van levende watere Ind dese siele nae soe 
groter bitterheit die sij toe voeren hadde geleden 
soe verblijde sij soe sere in die soticheit van desen 
schonen velde dat sij mit groeter ynnicheit ropende 
wart aldus | Die name des heren sij gebenedijt van 5 
desen nu tot in ewicheit [,] die my verloist heefft 
van den porten der hellen nae mennichvoudicheit 
sijnre ontferminissen Ind heefft my ingebroicht in 
een del van der heligen louve | Hier omme[,„] 
bekene ic nu alte vaer wesende die woirde der jo 

hilligen scriflture | Dat nye oge en sach | noch oyre tl. 7 

en hoerde [,] noch in mijnschen herte nye ein 
quam dat got bereit hefft den ghenen die hem 
mijnnen Ind [sy] segede den Engel toe [:] Ic 
bidde [dy] [,] sege my toe welcker sielerast is dit 15 

ind wat namen hefft dese fonteine | Die Engel 
antworde hoer | Hir wonent dey goiden[,] mer die 
nichtharde goit ein sijn[,] die verlost sin van den py¬ 
nen der hellen ind noch nicht verdient hebben ge- 
voeghet toe werden mitten geselschappe der hilligen 20 

I fonteine s door het af geven van een rubriceering van 

bl. 76a is de e van ein heelemaal verdwenen. 

7 mennichvoudicheit: de v is meer o dan u. 

9 louve : men kan lezen lonne, loune of louve, zie 

noot bj K. — o ram* : na dit woord staat geb rood op 

zwart door gehaald. 

12*13 dn quam • <&st twee woorden zijn door een lood¬ 

recht streepje van elkaar gescheiden. 

B 4 alsoe dat sy mit groter sueticheil aldus wart 

ropende 5-tf van nu hent in 7 naeder m. S ontfer- 

menisse — hevet nu (lees mi) i. 9 louve : loen wesen 

cf. Bl. 12 nye ontbr. 14 Ende sy seide den e. is [dy] 
sege my toe ontbr. 17 antworden ende seide — hoer 

ontbr. jo en hebben 

èJ.»6o+ vanden levenden watere[.] -<41 waest dat tondalus vele keytivicheden ende torments leden hadde [| 
hij vergaed alte male ende so verblijdde seere in de scoonheit van desen velde dat hi devotelec 
riep met luder stemmen [:] Ons heeren name sij ghebenedijt | van nu tote in eewicheden die mi 
bi siere grooter ontfaermichëit heeft verlost vander poorten vander hellen Ende in gheleet heeft 

5 in deen poorte van siere gloriën ende van sinen rijke[,] want nu bekennic dat de helighe scriftuere 

2 vergaed 2 hs. ver gaed. 
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teyne van levenden wateren Ende dese ziel na soe die borne des levendens waters Alse dziel dese 
grote bitterheit die sij te voeren hadde geleden, grote sueticheit vernam nae hoere bittre pijnen | So 
soe verblide sij soe seer in dese sueticheit van seidese mit groten begheerten [:] Die naem gods 
desen schonen velde, dat sij myt groter ynnicheit si gebenedijt van nu tot ewelijc[,] die my hevet 

bi.rs$as roepende wart aldus Die name des I heren sij ghe- verledicht vander poerten der hellen | nae die men- 5 
benedijt van desen nu tot in ewicheit. die mij nichfoldicheit sijnre ontfermenysse ende |) hevet bi.srb 
verloest hevet vander poerten der hellen, nae ma- my ingeleydt in eyn deyl der heyliger geselscap 
nichvoldicheit sijnre ontfermenissen. ende heeft mij Nu bekenne ic wel dat die woerde der scryftueren 
in gebracht in een deel vanden heiligen love. Hier waer sijn | dat gheyn oeghe en heet ghesien | noch 

10 om bekenne ic alte waer wesendc die woerde der oer en mach gehoeren | noch nye in ghevns min- J0 
heiliger scriftueren. dat nye oqhe en sach. noch schen herten ghecomen dat god hevet bereyt den 
ore en hoerde, noch in menschcn herte nye en die hem minnen Ende dan seidese hijr toe [:] Ic 

quam. dat god bereit hevet den genen die hem biddes u[#] wilker zie len rast es dit ende dies borne 
mijnnen. jEhde [jy] sechde den engel toe Ic bid- wat name heet hi Dingel seide [:] IIijr wandelen 

75 di[,] segge mi) "'elk61' sielen ruste is dyt Ende wat die niet alte guet en waren Mcr si sijn van desen 75 
namen hevet dese fonteyne Die engel antwoerde voersten pijnen verloest ende en hebben noch niet 

èi.issb hoer. Hier wonen die gueden Mer die niet [| herde verdient te comen in die heylige geselscap Ende dese 
guet sijn Die verloest sijn vander pinen der hellen, 
ende noch niet verdient en hebben ghevoecht te 

20 werden mit den geselscap der heiligen Ende die 

ƒ levendens : lees levenden? 

3 begheerten : Lat. ctim magna devotione. 

5 verledicht : Lat. qui liberavit; cf. supra 121/13. 

6 hevet: de eerste e, eerst eenigssins miti ormdy is door 

den kop. nog eens boven den regel geschreven met aanw. 

A / levenden — ende als dees siele die 4 gebe- 
nendijt vanden hemele — van nu... hellen ontbr. 
6 7 ende hevet my : die mi heeft 8 kennic 912 geen 
oge gesien noch geen oren gehoeren en mach no ne- 
geens meinsschen herte gedeneken en kan dat god 
heeft gereet die hem minnen ende doen seide hi 
13 biddu — dies: desen 14 ende dingel antwoerde hem 
hier 15 si die niet 16 verloest: verledicht na sijn 
op r. 15 17 in der heileger — desen 

a 
waer es[.] iVbynt so en sach ooghe noch noynt so en hoorde foore] no noynt so en quam in 
menschen herte dat cristus heeft bereet den ghenen diene minnen[.] Tondalus hi vraeghde den 
Inghele [:] ffat sielen es dese ruste bereet ende wat namen heeft dese fonteyne Dinghel andwoorde 
ende seide [:] Hitx woenen de goede ende niet alte goet Ende al sijn si verlost als vanden tormenten 

5 der hellen[...] nochtan so en moghen si niet commen ten helighen [...] gheselscepe Ende dese 

5 he1len[...] nochtan : tusschen Jeu twee woorden staat no so en tuart doorgehaald: blijkbaar schreef de kop. 

no fout voor nochtant. — heligbcnf...] gheselscepe : tusschen deze twee woorden staat gheest rood op twart Joorgeh. 

5 wart : hs. waart: de % is itoart loodrecht doorgeh. 

— aldus : al aan het einde van den regel. 

10 alte waer : Lat. verissima esse. 

14 [cy] ; niet in het hs. 

17 die niet: hs. niet die 

BI 2 groeter 3 dese : die 4-5 si roepende wart 
mit groeter innicheit 9 vander — loen cf. B. 10 al¬ 
te : al waer te wesen, als in K 12 nye ontbr. 13 ge- 
quam 14 Ende si seyde totten engel 16 antwerden 
ende seide 17 die niet zie noot n — herde : alte guet 

en sijn. 
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sies heisset de levendige fonteyne[.] So we van 
desem wasser drynckt hei sal ewelichen leven ind 
en in sal nummer me dursten 

van eyme connenck c[onc]ober ind 
5 danatus 

[S]o si eyn wenech tzides vort gyngen so sagen 
si leliche mynschen de dese sele bekante[,] onder 
wilchen dat waren concober ind donatus de 
conynge Do de sele dese sach so verwonderde si 

ro sich sere ind sacht [:] Wat is it here dat ich seyn 
Dese manne waren in irem leven harde wrede ind 
onder eynander gevyande Ind myt wat verdien¬ 
sten t| synt si her gekomen off we synt si [...] 
gevronde geworden Der engele antworde ir ind 

75 sachte | Fur yrem dode hadden si beruwenysse 
van deser vyantschaff Ind her om en rechent men 
si neit zo der mysdat want der conynck con[V]ober 
quellede lange end lovede monch zo werdenf,] 
bleve hei zo lvve ind der ander was mench jair 

20 gevangen Ind allet dat hei hadde gaff hei den 
armen ind her om durde syn gerechticheit bis 

/ sies : hs. gas; het oog der e ontbreekt% 

4 cfömr]ober : door den corrector verbeterd tot conto- 
her; op de roode c heeft hij een zwarte t geplaatst en boven 

de o ook een afkortingsteeken voor n. 

5 danatus : Lat. Donachus. 

6[sy> ! de plaats voor de S is open gelaten. 

7 leliche m. : Lat. viderunt notos sibi laicos. 

13 na gekomen een zwarte inktvlek. — si [...] gevron¬ 
de • na si de woorden her geoomeo rood op zwart doorge¬ 

haald. 

14 geworden : de d is bij vergissing gerubriceerd voor 

de d van het volgende Der, waarvan de d niet gerubri¬ 

ceerd werd. 

ij con[r]ober : hs. contober; waarschijnlijk was in het 

hl., waarvan K af schreef de c moeilijk van de t te onder¬ 

scheiden en gaf deze spelling aanleiding tot de verbetering 

0*1 der 4. 

18 quellede : Lat. languit — end : opgelost uit en 

21 gerechticheit : it staat onder een inktvlek. 

Ind die fonteyne dye du syeste heytet die levende 
fonteyne[.] Soe we van deser water sm&ket he sall 
ewelike leven ind hemen sall nummermeerdoirsten | 

Van den Coning^n Concober ind Donacus 
1 5 

Doe sie ein luttick voirt gengen so seghen [jjp] 
lelike menschen die dese zele bekanden Onder 
welcken dat waren Concober ind Donacus die 
konijnghen Ind doe die siele dese sach so verwon¬ 
derts hoer sere end segede [:] Wat ist here dat ich 10 

sie Dese manne weren in horen levene harde wtet 
ind onderlijnge viande Ind mit wat verdiensten sijn 
sij her gekomen off hoe sijn sij vriende gewoirden 
Die Engel antworde ind seghede [:] Fur hur doet 
hadden se berownisse van[...] deser viantschapp 15 
end hier umme en rekent mens neit ter misdaet | 
Want die Coninck Concober quellede langhe 
ind he lovede ein monijck te werden[,] bleve he 
te live Ind die ander was manich jaer gevangen 
Ind allet dat hie hadde gaff hie den armen end ftb 

hir (I omme durt sin gerechticheit in ewicheit mer 

4 Donacus : men kon ook Donatus lezeu: id. r. 7. 

5 [xy] i niet in het hs. 

6 lelike : cf K; de vorm is kenschetsend! 

8 g verwonderts : cf. r. 13 mens 

14 van [...] : hs. vant 

20 in ewicheit: hs. inewicheit 

B 4 coninc cont (c?) hober ende donatus 5-^ sy 
leke m. 6-7 kenden ende onder die waren tfc?)ontho- 
ber ende donatus 8 doe dese ziele die s. 15 r. men 
niet der m. 16 Conthober 17 ein ontbr. 

G 
fonteyne die du hier sies so heet levende watere[.] So wiere af ghesmaect hi sal eewelike leven ende 
nemmermeer dorst hebben [.] 

Si ghinghen noch voort ende tondalus sach daer leeke lieden (| die hi wel kende ende onder dandere 
sach hij twee coninghe[.] Deen hiet tondober ende dandere denathus Ende alse tondalus sach so haddijs 

5 groot wonder ende sprac tote den Inghele ende seide Heere ic sie groot wonderef.] Dese twee coninghe 
« __ 

4 tondober-Jenalhus : tie de andere teksten. 

5 leghele: de I is niet gerubriceerd. 
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fonteyne die du sietste» heit die levende fonteyne. 
Soe wie van desen wftter gesmaect. hy sal ewelic 
l$ven ende hem en sal nummer dorsten 

[Validen Ooninghen Concober ende Do- 
s nacus] 

DOe sij luttel voert ghingen soe sagen sij sommyge 
menschen die dese ziele becande onder welc dat 
waren kantaber. ende donatus die coninghen. Ende 
doe \die ziele dese sach] soe verwonderde hoer die 

jo ziel ende sechde. Wat ist [hete] dat ic sie Dese 
manne waren in hoeren leven herde wreet ende 

bim onderlinge viande Ende myt wat H verdiensten sijn 
sij hier gecomen. of hoe sijn sij vriende gheworden 
Die engel antwoerde ende sechde. Voer hoerre 

75 doot hadden sij berouwenisse van deser viantschap 
Ende hier om en rekent men sij niet ter mysdaet 
want die koninc konthaber quellede lange Ende 
hi lovede monnick te werden bief hij te live Ende 
die ander was manich jaer gevangen. Ende al dat 

20 hi had gaf hi den armen. Ende hier om gheduert 
sijn gherechticheit in ewicheit Mer du salste al dit 

4 Dé titel ontbr., ook in B, 

7 onder welc dat waren : in margine rechts naast 

becande bijgeschreven met aanw. 

18 monnick : verbet. uit monniebf*]; de h is rood op 

zwart doorgekrast; deze verbetering wijst zonder eenigen 

twijfel op een ooste lij ken modeltekst. 

BI / du : gei — die heitet 3 nummermeer gedor- 
sten 6 si een - soe : doe 7 welc: hem 8 konthabor 
p doe die liel se sach, do verwonderden si oer seer 
ende 10 ist heer uls in K. Lat. domine // leven 
ontbr. 13 berouwe — deser : der 16 ter : totter 
/7 Conchabor — quellede lange : was lange tijt sieck 
18 een moenick — te live : levendich 21 Mer 2 Ende 

borne het levende water So wie ghesmaect van 
desen water sal ewelic leven | ende nummere in 
sal hem gedoereten 

Vanden .ij. coningen Conthober ende 
Donathus 5 

([ Ende dan gingense eyn luttel voert Ende dziel 
sach voel die si kinde | ende daer mede waren 
Conthober ende Donathus twe coninghe Alse die 
ziele de lude sach wonders hoer ende seide [:] 
//eer wat eest dat ic sie Dese .ij. manne in hoeren io 
leven waren herde wreet ende ouderlingen viande 
ende mit wat perdienten quarnen si hijr ochte hoe 
sijnsi ghevrinde ghewoerden Dingel seide [:] Si 
beterden hoer viantscap voer hoere doet Die coninc 
Conthober qual langen tijt | ende geloefdef,] blieve 15 
hi te lijve [,] hi solde monnich werden Dander lach 
langen mennich jaer gebonden mit banden, ende 
aldat hi had gaf hi den armen | ende daeromme 
blijft sijne gherechticheit ewelic Dit suldi al 

4 Deze titel staat links in margine bijgeschreven in 

robrik met aanw. Conthober — Donaihus : zie IC. 

n ende onderlingen viande: bijgeschreven in margine 

links met aanw. 

A i water ontbr. — endo so — smaect 2 nem- 
mermeer en 3 dorsten 4 Titel ontbr. 6-7 noch 
voert een luttel ende doen sachse poele die si kende 
7 waren ontbr. c? als dees p de : die 10 in enz.: die 
waren in haren levenne 12 ochte : ende 13 worden 
— seide : antwoerdde 16 monc — ende dander 
/p ende dit suldi vertellen alden levenden 

a 
kendic we![.] /4lsi waren in haeren levene so waeren si seere wreet ende [...] sij wacren ghevianden[.] 
Met wat verdienten sijn si hier comrnen ende hoe sijn si ghevriende worden Dinghel andwoorde ende 
seide [:] Ic saelt hu segghenf.] Van deser viantscip hadden si berouwenesse voor hare doot ende daer 
omme so waest hem lieden vergheven van gode want die coninc tondober hi quelde langhe Doe so 

5 beloofde hij | hadde hij te live ghebleven[t] hij hadde monc ghewoorden ende de weerelt ghelaten 
Dander coninc was langhe ghevaen ende al sijn goet dat gaf hi den aermenf,] daer omme so blijft 

1 ende[.,.] sij 2 tnsschen deze twee woorden staat sij rood op zwart doorgehaald% 

2 ghevriende : hs. ghe vriende 
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yn ewecheit Mer du salt dit vertzellen alle den 
de levent 

van eyme conenck ind carnatus huns 
gloriën 

5 [£*]nde do si eyne wenech vurw||[a]rtz gyngen 
so sagen si eyn huus wonderlichen vertzeirt Ind 
de wende ind eyn eickliche gestichte dar aff waren 
van gouh!e[,] van seilver ind van allen manneren 
der costlicheir gesteynten Mer dar in waren geyne 

10 vynsteren an noch doren Ind nochtant alle de 
dar in gayn wolden de gyngen dar yn Ind dit 
huus was bynnen also clair als off dar neit alleyne 
eyn sonne dar in geschenen en hedde mer vil 
sonncn[,] ind it was harde wyt ynd ront ind myt 
geynen columen onder sat Ynd was bynnen gefloert 
myt goulde in cl dorberen stey |] nen[.] Do de sele 
genoechde hadde in desen getzeymere so sach sy 
all omme [/]n<l sach eynen guldenen stoill de vert¬ 
zeirt was myt perlen ind myt sydenen cleyderen 

20 ind m[y/] allen vertzeiryngen Ind sach den Co- 
nynck Cormatus yren heren in dem trone sitzen 
gecleit myt alsulchen cleyderen[.] da hey neemyt[,] 

2 Na levent ontbreekt wat; cf. de andere teksten. 

Toevallig ontbraken die woorden ook in het Lat. hs. te 

Grot, volgde K dit hs. of vergat de kop. de woorden af te 

schrijven? j carnatus : Lat. Cormachus. 
5 [2T]nde : de plaats voor de E is opengelaten. — 

vurw[a]rtz : hs. vnrwrtz 
7 eyn e. gestichte : Lat. et omnis structura. 
9 costlicheir : verbet, uit costlicheit; de t is geêxpun- 

geerd en de r boven de i bij geschreven tonder aanw. 

15 columen : hs. colmen 
16 myt g. ind dorberen : Lat. cum auro et lapidibus 

pretiosis. iy getzeymere : Lat. in talibus edificiis. 
l8 [f ]nd : hs. nd • de kop. heeft de i vergeten. 

10 vn[yt] : eerst vergeten; daarna heeft de kop. boven 

den regel tusschen ind en alle de letter m ge schreef en, 

begin van het woord myt, dat hij uit plaatsgebrek niet 

voluit kon schrijven. 

20*21 Conynck : de C is niet gerubriceerd. 

21 Cormatus : blijkbaar foutief afschrift voor Cor- 
macus; de C is niet gerubriceerd. 

du salste all dit vertellen den ghenen die leven Ind 
sij gienghen vurwerts 

C Van koninck Cormatus huyss end 
glorie 
End doe se een luttick vurwaerts giengen so seghen 5 
sie een huyss wonderlijc gesiert Ind die wande end 
elc gestichte dar aff weren van golde[,] van zilver 
end van allen maniren der kosteliken gesteente 
mer dar eyn waren geyne vinsteren ane noch 
doeren end nochtan die dar in ghane wolden die IO 

giengen dar in Ind dijt huyss was binnen so[...] 
clare als ofter niet alleine een zonne in geschenen 
ein hadde mer vele sonnen Ind het was harde 
wijt ind ront int mit gheinen colummen onderset | 
Ind id was bijnnen gefloert mit golde ind mit 
durbaren steinen Doe dese ziele genuechte hadde 
in desen getzijmmere soe sach sie all umme end 
sach ener guldenen stoil die versiert was mit peer- 
len ind mit sijdenen clederen ind mit allen versije- 
ringe Ind sie sach die Coninnck Cormathon[,] 20 

hoeren here[J inden trone sittene geclet mit sulken 

ƒ.2 Ind s. g. v. : Lat. Et profecti suot. Zie noot K. 

3 Cormatus t cf. Carnatus in K. 

II so[...] clare: tusschen dete twee woorden swar, rood 
op zwart door gehaald en twart geëxpungeerd. 

14 columraeD : hs. colUmen, cf. supra 102/12. 

Bjthorwarus 8 van costelicken 9 ane ontbr. 
w alle die dair — die ontbr. n Ind: want 12 in ontbr. 
13 het: dit huys was h. 15 id : ende alt huys — ghe* 
floeert 15*16 ende duerbaren s. 16 Ende doe dese z. 
20 den coninc tormachum 

G 
sine gherechticheit eewelike Maer du suis dit al vertellen den lieden Doe so ghinghen si noch voort 

Als sij een lettel ghegaen hadden so saghen si een huus wonderlike verschiert ende die weeghe daer 
af ende al dat ghestichte was van selvere ende van finen goude Ende van alle manieren van steenen | 
ende daer ne waren ne gheene veinsteren an no dueren[.] iVbchtan ghinghen si daer in | die wilden | 
__ • #» 

ƒ Doe : de D is niet gerubriceerd. 

2 ghegaen : hs. ghe gaen 

3 ghestichte : ook in N. 
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vertellen den ghenen die leven. Ende sij ghingen 
voerwarts 

Van coniok karmathus hu os 
D ENde doe sij een luttel voerwaerts ghingen. soe 

5 sagen sij een [...] huus wonderlic versciert Ende 
die wande ende elcke ghestichte daer af waren van 
finen golde[,] van silver ende van allen manieren 
der kostelre ghesteenten. Mer daer en waeren gheen 
vinsteren [an\ noch doeren. Ende nochtant alle 

io die daer in gaen wolden die ghingen daer in Ende 
dit huys was binnen alsoe claer Als ofter niet alleen 
een sonne in gheschenen en had mer voel sonnen 
Ende het was herde wijt ende ront. ende mit 
genen colommen ondersat Ende het was bynnen 

éi iS9<i t$ ghefloert 1 mit golde. ende duer stenen. Doe die 
ziel genoechte had in desen ghetymmere. soe sach 
si al om ende [...] sach enen guldene stoel, die 
versciert was mit perlen. Ende sy sach den coninck 
kormathum[,] hoeren here[,] inden throen sitten 

2o ghecledet mit sulken clederen. daer hy nye mede 

2 voerwaerts : voer aan het eindt van den regel, 

5 een [...] : na een de woorden wonderlik versciert 

rood op zwart doorgehaald. 

6 ghestichte : ook in G. 

8 kostelre : fout voor kostelicre? 

q [<m] : niet in het hs. zie K. 

/7 ende : hs. ende ende 

l8 Na perlen is wat weggevallen of weggelaten, zie de 

andere teksten; ook in BI ontbreekt dit gedeelte van den 

zin. 

BI 2 voerwaerts: voert j Titel ontbreekt. 4 voer¬ 
warts : voert — soe: Doe 8 costelicker 9 doeren an. 
ti ofter: of 12 een: die — gheschenen onibr. 13 her¬ 
de ontbr. 14 colommen : stijlen 15 dueberen gestijnte 
16 soe : doe 19 kormatus — throen : stoel — sittende 

vertellen den levendigen 0 luden | ende doen gin- bi. *** 
ghen si voert. 

Vandes [..] coninx tormachus huys 
Alse si onverre gegaen hadden saghen si eyn huys 
wonderlic gesiert daer die wande ende alle die 5 
makenysse af was van golde ende van [...] silvere 
ende van dieren ghesteynte Ende daer en wa- 
ren[...] noch vinsteren noch doeren ane | nochtan 
gingenre wel in alle die wolden Dit huys was so 
claer dat ic niet en segghe eyne sonne | mer ochter 10 

voel sonnen inne schienen j Wet oec dat dit huys 
was herde wijt ende ront mit gheynen colummen 
ondersat ende al ghestroyt mit golde | mit dieren 
ghesteynten Alse dese zele hijr ende daer omme 
sach verblijdende | sach si eyne gulden zedele 15 

gesyert mit ghesteynte ende mit zijden werek | ende 
horen heer den coninc Tormachum sach si sitten 
in den throen ghecleyt mit sulken cleyderen | daer 

3 V*ndes[...] coninx : tusschen deze twee woorden 

staat conx geëxpungeerd en doorgehaald. — tormachus : 

lees Cormachus, blijkbaar een schrijffout als bij Conchober. 

6 [...] silvere : hs. sil- sclvere, waarvan sii op het einde 

van een regel en selvere aan het begin van den volgenden. 

De kop. merkte blijkbaar niet, dat hij de eerste lettergr. sil 

reeds geschreven had; let op sil en sel. 

1-8 waren[.,.] : na waren een loodrecht streepje. 

12 gheynen : y schijnt verbeterd uit n. 

A 2 noch voert 3 Titel ontbr. 4 En alsi niet 
verre — ende hadden 6 makinge 7 steennen maer 
daer 8 ane ontbr. 9 gingen daer aldi wouden inne 
ende dit // inne schienen : hadden geweest 12 mit: 
ende 13 ghestroyt: gestreemt — ende met d. 14 ende 
als dees siele haer hier in verblide sach sy alomme 
ende sach enen guldenen setel 17 tornichum 18 in 
dien — sulken ontbr. 

G 
éi. 27<m D\t huus was binnen so claer Q alse offer niet alleene eene sonne scheendere maer vele sonnen Dit 

huus was seere wijt ende ront ende sonder calommenf.] Zïïnnen so waest al ghepaveert met goude 
ende met predeusen steenen Hier in so hadde tondalus groote glorie ende melodie Ende doe sach 
hi omme ende sach eenen guldinen setele verschiert met steenen ende met guldinen letteren, met 

5 cleederen ende met alderande chierheit Ende up dien troon sat die coninc donatus voorseit ghecleet 

5 m. alder. chierheid : Lat. omnibus ornamentis ornatum 
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noch geyn Conynck van der werelt[,] en mochtes clederen daer hie ny mede[,] noch geyn koninck 
gecleit werden Ind do dese sele verwonderde eyn van der werlt[,] en mochte geclet werden Ind doe 
wenich staende bleyff | so quamen [...] vil parso- dese siele venvonderde een luttijck stande bleififf,] 
nen in dat huus myt gyften zo dem Conynge so queraen vele personen in dat huyss mit gijften 

5 ind eyn eicklicher gaff ome syne gaven myt vreli- toe den koninck end elck gaff hem sijn[...] gaven || 5 bi.n* 

cheit Ind do sy lange vur dem Conynge yrem mit vrolicheit Ind doe sie langhe vur den konynghe * 
heren stoent[,] want hey was ir here do sy beide horen here stonde | Want het was hoer here doe 
yn der wereltf...] !eveden[,] so quamen vil preis- sij beyde leveden in der werlt | So quemen vele 

bi sib tere end | dyakenen[,] hoechlichen gecleyt als yn priestere ind dyakene[J hoeclijc gecleet als ter 
io dermyssenf,] beyde myt syden [c]asofelen ind myt missen[,] beyde mit sijdene casoffelen ind mit *o 

anderen gewande harte grois ind men vertzeirdc anderen gewanden harde groit end men versierde 
over alle dit conyncliche huus[.] Sy satten nappe over alle [dit] Connyclicke huyss Sy sitteden 
ind guden ind selveren [r]oppe ind vervrenwen- nappe end guldene ind zilverene koppe ind vervre- 
de[...] bussen [up] tresoren ind tafelen Ind alsus neden bussen up tressoren ind taffelen Ind aldus 

iS vertzeirde men dit huus[f] als off geyn meerre vertzijerde men dit huyss[,] als aff ghene merre 15 

Glorie en were in dem rich gotzf,] dat schynen gloriën ein were in den rijke gods[,] dat schijnen 
mochte dat it genoch were Ind alle de dar dien- mochte dat dijt genoch were Ind al dey dar deyn- 
den quamen vur den Conynck ind kneende sach- den quemen vur den Coninck ind knylende seg- 
ten sy [:] JFanttu salt essen den arbeyt dynre gende se [:] IPanttu salt eten den arbeit dinre 

20 hende[,] selich bistu ynd wail sal dir syn Do sachte handen Sellich bistu ind wall sall dy werden Doe 2a 

1 Conynck : de C is niet gerubriceerd, id. r. 4, 6, 18. ' ~ 
2 verwonderde: Lat. Dum igitur ipse am mi rans aliquan- 5 sijn[...] : Ar. sijos 

tulum staret. casoffel : cf. K. 
3 [...] quamen : na qaamen aan het begin van den j2 [dit] : niet in het hs. 

regtl is de uitgang en smart doorgehaald; qu.men self it Jyt4 vervreneden . „e noot bij K; dese lesing, sondes 

door den corrector verbet, uit quam, hij heeft er ë aan twijfel een slaafsch afschrift, wijst ontegensegge/ijk op een 

toegevoegd, en had niet gemerkt, dat de kop. den uitgang telfde bron voor Ken Br; op de bij Kaangeduide plaatsen 
en op den volgenden regel geschreven had. Br ,crwl0Wende en elpenbeen. 

8 werelt[...j : na werelt het woord waren zw. doorgeh 

p end : opgelost uil en — yn: eerst vergeten, daarna 

door den corrector in margine rechtr na als bij geschreven. 

10 syden [r]asofelen: hs. tasofelen Lat.cum sericis casuiis. 
12*14 Lat. Ponebant etiam ciphos et calices aureos et 

argenteos et eburneos pixides super paxillos et tabulas. 
13 [r]oppe : de c is verb. tot t/ daar die verb. niet dui¬ 

delijk was, werd de t nog eens boven den regel tusschen o 
en p bijgeschreven• 

13-14 vervrenwendef.*.] : na dit woord een loodrecht 
zwart streepje, dat niet dient als leesteeken en ook niet om ® 3 verwonderende 6 mit vrol. : myt blijt- 
het van bussen te scheiden; het woord zelf is blijkbaar fout sappen /2 huyss myt wonderlicker behagelicheit 
voor vervreuwende = erfreuen, zie bl. 83a; het woord ^ 12-13 setten die nappen 13 ind vervr. ! ende 
elpenbeinen komt voor op bl. 92a. elpenbeynen bussen 14 op tafelen 15 thuys 18 ende 

14 [up] : niet in het hs., btjjkb. verg. — Ind : hs. In. knielden (lees knielde of knielende?) seggheden sy 
19 essen : verb. uit eren : de ff zijn boven de z geschrm 20 werden • wesen 

G 
met chieren cleeclerenf,] dat hi noynt troon in eerderijke en sach met so dieren cleederen gheclect 
Doe tondalus dit al sach[,] van wondere so bleef hi staende Doe sach hij dat daer quamen vele 
zielen in dit huus met ghiften toten coninc[.] E\c gaf hem sine ghiften met blijscepen Doe tondalus ‘ 
langghe voor den coninc luidde ghestaen[f] sinen heere[t] want het was haer heere alsi beede leefdenf,] 

5 doe so quamen vele papen ende leveden [,] hoghelike ghecleetf,] als oft [si] souden gaen doen 
messe[,J met scoonen casulen bleckende a se rayen ende met anderen scoonen ghewaden ende 

1 met chieren cl.: Lat. vettitum talibaj vestimentis, qu.libat nee ipsi nee aliquil regum terre anqaam vettiri potuit. 

2 Doe : de D is niet gerubriceerd. 5 leveden : Lat. levite 6 casulen : Lat. cum serids casuiis. 
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gecleet en was. noch geen coninc vander werelt 
en mocht gecleet werden Ende doe dese ziele ver¬ 
wonderde een luttel staende bleef Soe quaraen 
voel persoenen in dat huus mit ghiften tot den 

'S90 5 coninck Ende elck gaf hem sijn gaven mit blijt || 
scappen Ende doe sij lange stonden voer den 
coninck [hoeren heer]. Want hij was hoer heer doe 
sij beide levede in deser werelt Soe quamen voel 
priesteren ende diakone hoechlic gecledet als ter 

10 myssen. beide mit sidene casoffelen ende myt ande¬ 
ren ghewade herde groet Ende men vercierde over 
al dat coninclike huus mit wonderliker behae[...]gel- 
heiden. Si settede nappen ende gulden, ende silve- 
ren koppen. Ende elpenbenen bussen op tresoren 

*5 ende op tafelen Ende aldus vercierde men dat 
huus. Als of geen meere glorie en weer inden 

'S9c rijcke gods. dat schijnen J| mocht dat dit genoech 
iVeer Ende alle die daer diende quamen voerden 
coninck. ende sechden al knielende. Want du saï- 

20 ste eten den arbeit dijnre hande. Salich bistu ende 

5 blijt: hs. blijst, de s is vaart doorgekrast. 

g priesteren : verbeterd uit periesteren : de e is rood op 
vaart doorgehaald. 

12 mit w. b.: niet in K\ Lat. mirabili ornamento. 

12-13 behae[...] gelheden : hs. bebaelgelheden 

/3 settede : verbeterd uit settende : de o is rood op 

vaart doorgehaald. 

14 elpenbenen : elpen aan het einde van den regel. 

BI 3 ende een — Soe: Doe 4 in dat: int — ghif- 
ren : gaven totten 5-6 blijtscappen: vrouden 6 stont 
8 inder — Soe : Doe g ter : tot ter 10 myssen ontbr. 
12-13 behae[...]gelheiden : scoenheit 16 weeren 
t8 die quamen tg al kn.: ende knielden ende seiden 

hi noch gheyn eertsche coninc mede en mochte 

ghecleyt hebben gheweest Alse dese ziele eyn 
stuck gestaen hadde zeer verwonderende quamen 
voele lude in dat huys te dien coninc mit gyfften 
ende offerdense hem mit blijtscappen Ende alsi 5 
lange voer hoeren heer den coninc ghestaen had¬ 
den | want et was hoer heer doesi beyde leefden 
Doe quamen daer voele priestere ende ewangelie- 
ren hoechlic gecleydt als ter messen mit zijdenen 
casuffelen ende mit anderen dieren ornamenten to 

ende men syerde al overal dat coninclike huys mit 
wonderliker syerheit Ende se setten oec op tafelen 
ende op trytsoren nappe ende |J kelke[J guldene bl 
ende silverynef,] ende yvoryen croeskijne Dit huys 
scheyn also gesyert al en waer gheyne mere syreheit lS 

int rijc gods | nochtan scheynt ghenoech Alle die 
ghene die daer dienden knyelden voerden conynck 
ende seyden Labores manuum tuarum qui 

3 scer verwonderende: bijgeschrev. in margine rechts 
met aanw. 

8 pr. ende ewangelieren : Lat. sacerdotes et levite 

12 se : verbeterd uit si 5 de i is in e veranderd. 

13 trytsoren : Kil. geeft den vorm tritsoor naast 
tresoor op. 

15-16 Lat. sic domna ornabatur, ita ut, st major gloria 

in regno det non esset, itta sufficere posset. Zie de andere 
teksten. 

16 Het streepje na gods is rood op vaart. 

ti Uit Ps. 127/2 — qui : aldus opgelost, de eerste 

maal uit het voorlaatste teeken van de tweede kolom van 

bis. 276 bij Capelli, Lexicon Abbreviaturaruro, Leipzig 1901, 
de tweede maal uit qü. 

A / negeen erdschs 1-2 en mochte...: geel. en m. 
h. gew. ende als dees siele haer seer verwonderde 
ende een stuc gestaen hadde so quamen 4 dat: dit 
7 haer lieder heer geweest doen — beyde ontbr. 8 en¬ 
de doen g geel. h. alse 13 kelctten 14 ende dit 
15 also ontbr. 16 ende alle 

O 
men verschierde dit scoone huus met wonderlikere scierheit Tondalus sachere 00c stellen guldine 

270b nappe ende selverine bekers ende scoone belline ghelijc den hivoore | Bellen | sach hi daer setten 
up een tritsoor ende up tafelen [: j ^41dus so verschierdemen thuus al ne ware gheene gloriën meer in den 
rijke gods | nochtan so waest scone te siene ende men diende daer voor den coninc ende si knielden 

5 daer voor den coninc ende seiden [:] Dine pine dijnre handen sultu heten [,] du best salich ende[...] 

5 eode [...] : na code staat dut rood op zwart doorgehaald; de t is niet met zekerheid te erkennen. 
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de sele zo dem Engele Myn here[,]ich verwonderen 
bi. sja mych war omme dat de- || se conynck also vil 

dienre hait onder wilchen rch neit gemyrcken en 
can de hey hadde da hey leefde in dem lychame 

5 Der Engel sachte [:] Z>ese en synt neit van syme 
gesynde dat hey hadde do hey in dem lychame 
was Ende hoer[...]stu neit we dese roiffent ind 
sagent [:] FFanitu salt essen den arbeit dynre 
hendef,] selich bistu ind wail sal dirsyn[.] Want 

10 alle de du sies dat synt cristus armen ind pilge- 
ryme den der conynck deilde syn tzitliche goet do 
hie in dem lichame was Ind her omme loent men 
eme hie overmitz den cweigen loen sonder eynde 
Ind de sele sachte [:] I[...]ch soilde gerne wissen 

.*/. sjb ofif dese myn here eynige pyne [| ee geleden have 
na dem dat hey van dem lichame was gescheyden 
ind zo der rasten gecomen is Der Engel antworde 
ir dat hey hait gepyniget geweist ind noch [...] lit 
hey alle dage ind sal noch lyden Ind hey sachte 

20 vort [:] Onbeiden wyr eyn wenich ind du salt sien 
syn pynne Neit lange do sy beyden so wart dit huus 

I de sele t de eerst vergeten^ daarna door den corr. 

boven den regel tusschen sachte en sele bijgeschreveny zon¬ 

der aanw. — Engele : de Kis niet gerubriceerd ; id. reg. 5. 

3 jch : hs. icb, de i is gerubriceerd. 

7 hoer[...]stu : tusschen r en s een loodrecht zwart 

streepje. — Ende heerste : Lat. Nonne sudis, cf. Br. 

12 hie * eerst vergeten9 daarna door den corrector 

boven den regel tusschen do en in bijgeschrzonder aanw. 

— omme : het de tusschen sachte en sele bij geschrevent 

(zie noot 1) heeft tusschen omme en loent wat af gegeven. 

12-13 Bit. et ideo per manus ipsorum retribuitur ei 
merces eterna hie sine fine. 

13 hie : verb. uit he, de i is boven den regel tusschen h 
en e bjgeschreven zonder aanw. 

14 7[...]ch s hs. Jich 
16 gescheyden : verbet, uit geschyden; de e is boven de 

J bijgeschreven zonder aanw. 

17 Engel: de E is niet gerubriceerd 

j8 noch [...] lit : na noch het woord lyden zwart door¬ 

gehaald. 
20 On beyden: verb. uit ontbeyden, de t is geexpung. 

21 pyone : hs. py-ne 

segede die siele to den Engel 1 Min here[,] ic ver- 
vondere waer omme dat dese koninek so vele 
dienre hevet onder welcken ic neit gemereken en 
kan die hie hadde doe [A]e leeffden in den lichame 
Die Engel segede Dese en sijnt neit van sijnen 5 
ghesinne dat he hadde doe he inden lichame 
was[.] En hoerstu neit hoe dese ropen[...] ind 
seghen [:] IFanttu salt eten den arbeit dijnre han- 
de[,] salich bistu end wall sall dy wesen[.] Want 
alle dye du syeste sin cristus armen ind pelgreme ro* 
den die koninek deylde sin || tijtlike guid doe hey bi. 

in den lichame[...] was end hir omme lont men 
hem hier overmitz dien ewigen Ion sunder ende 
ind die zeile segede Ic soulde gerne weten off dese 
mijne here eynige pinen ye geleden hefft na dat '5 
he van den lichame was verscheiden end tot rasten 
gekomen is Die Engel antworde [:] He heefft 
gepinichet gewest ind noch lijt he a le daghe end 
sall noch liden ind hey segede voirt [:] Ontbeyden 
wy een luttijc end du salt sine pine sien Neit 20 

langhe doe sij beydeden so wart dijt huyss duneker 

4 [A]e : hs. se 

7 Ea i cf K. — ropen [...] : na ropen de woorden end 

lichame was en hoerstu neit hoe dese ropen herhaald. 

12 [...] was : voor was het woord lach rood op zwart 

door gehaald en zwart geexpung eerd. 

B 2 wair om dese mijn heer soe 4 kan : mach — 
doe hy leveden 6 ghesinde die hy 10 alle dese die 
du — pelgrine n guid : gaet 12 licham inder werlt 
J3 hier ontbr. 15 ye ontbr. — na den dat h. 16 toe 
rusten comen 17 antworde : seide /Sghepijnt /phy 
sal 20 een luttel 21 Ende doe si een luttel beiden 

Q 
du suis wel sijn[.] Doe sprac tondalus toten inghele [:] Heeref,] mi verwondert dat ic so vele dinghen 
hier sie ende ic niemende en kenne van al den ghenen dief...] hierf...] dienen ende hier en dient niement 
den coninc van die hem plaghen te dienene doe hij leefde Doe sprac dinghele [:] En hoorstu niet 
wat si roupen ende tote hem segghen | Si segghen [:] De pijne dijnre handen sultu heten ende du 

5 best salich ende di sal wel sijn | Want alle de ghene die ghi hier siet | sijn cristus aerme ende peelgrine 
Ende dese lieden [,] so plach de coninc te visenteeme ende te lavene van eerdschen goede dat sine 

2 die[.„] hifi[..] dienen : verbeterd uit die ic hier sie dienen; ic is zwart geëxpungeerd en rood op zwart door¬ 

gehaald, tie alleen rood op zwart dcorgehaald. 
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wael sal dij wesen. Doe sechde die ziele tot den 
engel. Myn here[,] ic verwondere waer om dat desc 
coninck soe voel dienres hevet. Onder den welken 
ic niet gheraerken en kan die hi had doe hi levende 

5 inden lichaem was 

Endc hoerstu niet hoe dese ropen en seggen Want 
du salste eten den arbeit dijnre bande Salich bistu 
ende wael sal dij wesen Die engel sechde Alle die 
du sieste sint cristus armen, ende pelgreme dien die 

bt.ts9<iio coninck deilde sijne tijilick guet. doe hij fl inden 
lichaem was Ende hier om loent men hem hier 
overmits[...] den cwigen lone sonder einde Ende 
die ziele sechde Ic solde geern weten Of dese mijn 
here enige pine geleden hevet. nae dat hi vanden 

75 lichaem was verscheiden, ende ter rusten gecomen 
Die engel antwoerde. Hi hevet ghepint geweest, 
ende noch lijdet hi alle dage. ende sal noch lijden 
Ende hij sechde voert Ontbeiden wij een luttel 
ende du salste sine pine sien. Niet lange doe sy 

2o beideden. soe wart dit huus doneker Ende alle 

manducabis beatus es et bonum tibi erit 
Dats te segghen | omme dat ghi verteert dat ghi 
gepijnt hebt mit uwen handen | so sijdi salich ende 
u sal wel sijn Doe seide dziel totten ingei | //eer 
mijnf,] my verwondert wanne mijnen heer comen 5 
dus voel dieninghen ende icker negheynen en kinde 
alsic leefde Dingel seide [:] En hoerdy niet hoe dese 
ruepen I Labores inanuum tuarum qui man¬ 
ducabis beatus es et bonum tibi erit Dese 
die gin* siet dat [...] waren alle arme lude ende gods 10 

pylgrijne | Dien hi deylde sijn veigenclic guet | doe 
hi leefde ende daeromme woert[...] hem wieder 
ghegeven al doer hoer bande dewelike loen hijr 
sonder inde Die ziele seide [:] /ch wiste gherne | 
of mijn heer die coninc | noyt eynich tormente rg 
leyt seder dat hi starf | eer hi tot deser rasten 
quam Dingel seide [:]/a hi[.J Hi heet geleden ende 
hi lijdet alle daglie ende hi sal noch lijden | /fey- 
den wij eyn luttel | wy solen sijne tormenten sien 
Onlange daer nae verdunekerde dat huys ende alle 20 

6 dieninghen : Lat. tot ministri. Zie Verdam /. v. 

dieoinc, waar vermeld wordt, dat de uitgang ine vooral 

bij patronymica voorkomt in het Oosten van ons landt 

met name de graaf schap Zutphen. 

in dat [...] waren: tusschen deze twee woorden staat 

een lange s schuin- zwart en loodrecht rood doorgehaald. 

11 Het streepje na pylgrijne is rood op zwart. 

12 woertf...] hem ; tusschen deze twee woorden staat 

op het einde van den regel nog eens hem rood geexpun- 
geerd en rood doorgehaald. 

13 hoer : boven den regel bijgeschreven met aanw. 

14 ziele : boven de z staat een gebogen neerhaaj waar- 

schjnlijk het begin eener hóófdletter Z zwart en rood 
doorgehaald. 

A / bonum : bene id. infra 9 4 ende doen 5 mijn 
ontbr. 6 dienneers 7 alsi leefden Lat. dum esset in 
corpore — Dingel seide ontbr. 10 waren : sijn 11 doe : 
als 12-13 werddet hem al 13 den cweliken 14 seide : 
sprac 15 oft - die : dees — noeit leet sint 77 jahi 
seitti hi — geleden : gedoecht alle dage ende hi sal 
18-19 beyden : keeren 

5 Ha was is blijkbaar wegens het tweemaal voorko¬ 

mende lichaem was een geheele zin weggevallen; zie de 

andere teksten ; BI = N. 

8 Die engel sechde: staat hier verkeerd; wellicht is 

de op r. 5 weggevallen zin% waarin die woorden voorko¬ 

men , de oorzaak van deze afwijkende lezing. 

12 den ; hs. dien den ; is den misschien een ver¬ 

betering voor dien? 

BI 3-4 onder hem (eigen lezing) der ic gene ge- 
mereken can doe hi levede inden licham. 5 was ontbr. 
9 du ontbr. — sint: dat sijn // Ende hier om loent 
men om mit ewigen loen sonder eynde. /j dese ontbr. 
— pine ye g. zie K. Lat. unquam. 75 versch. was — 
ter: toe der 16 gepinicht 18 laet ons een luttel 
beyden 19 Niet lange daer na soe wart 

G 
was als hi leefde ende daer omme so daneken si hem ende visenteerne hier Doe vraeghde tondalus 
Ay heere[,] ic soude gheerne weten of dese coninc eenich torment leet naer den tijt dat hi huute 

tl. 171a den Hchame voer ende hi hier quam te rusten || Doe sprac De Inghele [:] IIij heeft ghedoocht 
ende noch doet ende noch moeti ghedooghen alle daghe | ende dinghel sprac [:] Verbeiden 

5 wi noch een lettel ghi sult sine [...] pine sien ende si ne beydden niet langhe | sinen tijt en 
quam Ende dat huus wert deemstere ende stappans worden si alle bedroeft ende al weenende 

3 Inghele : de I is niet gerubriceerd. 
5 sine[,..] pine : tusschen deze twee woorden staat siele sijn rood op zwart door gehaald. 
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donckcr Ind alle de da ynne weenden worden 
bedroevet ind der Convnck wart verstoert ind Alle 
weynende stoent hey op ind gyenek uis Ind als 
desc selc eme volgcdc so sach sy dat alle de sclia- 

5 re[,] de sy zo v[VJrcn in dem huus sach[,] ire ben¬ 
de op heeven zo dem hemele wart ind ynentlichcn 

* onsen heren || baden sagende [:] //ere almechtige 
KOt[,] also du woult ind \veis[,] erbarme dich dyns 
knechtes[...] Ind de sele sach den conynck zo[...] 

io dem navel zo staen in dem vuyre Ind van dem 
navel voert op wartz was hey geclcyt myt eyme 
haren cleyde So sprach de sele zo dem Engele [: 
We lange sal hey dyt lyden Der Engele sachte [: 

-^411e dage leit hey dit dryn uren lanek ind[...] xxi 
75 uren rest he De sele sachte [:] Zfere[,] war omme 

is hey geordelt[...] zo deser pynen Der Engel ant- 
worde [:] //er ome lyt hey dit vuyr zo dem navel 
zo[,] omme dat hey dat sacramente der echschaff 
besmittede Ind van den navel vort opwartz so lit 

i/ Sji 20 hey de || hare want hei bevall eynen gere[...] ven doit 

2 Conynck : de C is niet gerubriceerd. — verstoert : 
verb. uit verstort; de e is boven den regel tusschen de o en 

r bijgeschrc7>ent zonder aanw. 

j gyeock : verb. w/7gyock; de e is boven den regel tus- 

schen y en n bij geschreven^ zonder aanw. 

5 v[oJ ren : hs. veren 
p knechtes [...] : na dit woord id, fout voor ind, zwart 

doorgehaald. — Ind de : de eerst vergeten% daarna door 

den corrector tusschen Ind en sele bijgeschrtonder aanw. 

— sele : verb. uit set; de corrector heeft er eene e bijgev• 

— zo[,..] na dit woord een loodrecht zwart streepje. 

12 Engele : de E is niet gerubruceerd; id. r. i6. 

14 ind[,..] xxi : tusschen deze twee woerden en boven 

xxi heeft de corr. de woorden to d* (to der) bij geschreven % 

met aanw. 
16 geordeh[...] : verb. uit geortelt; de t en d zijn in 

elkaar gevlochten, {cf. 22/14). Na geordelt is het woord 

werdich zwart doorgehaald. 

20 gcre[...]ven : voor ven, aan het begin van den regel 

de letter g; blijkbaar wou de kop. het gansche woord gere¬ 
ven schrijven, doch merkte te laat dat hij het eerste gedeelte 

er van gere reeds geschreven had. 

ind alle die dacr ynne woneden werrden bedrovet 
Ind die koninek wart verstuert end all weynende 
stoent he up ind gienek uut ind als die ziele hem 
volchede so sach se dat alle die schare die sij to 
voeren int huyss sach horc hande up hieven ten 5 
hemel wart ind ynniclic onsen heren baden segen- 
de | Here almechtige god[,] also du wils end 
wetes[,] ontfenne dijns knechts /nd die ziele sach 
den Coninck toe den Navel [toe staen inden vuere 
Ind vanden navel] vort opwarts was he geclet [«//] to 

eenre haren [clede] Doe sprac die siele to den 
Engel [:] Z/oe lange sall he dit liden Die Engel 
segede Alle dage lijt hic dit drie uren lanek ind 
xxi uren rastet hy Die siele segede [:] //ere[,j 
waer omme is hy geoirdelt werdich to desen pijnen | 75 
Die Engel antworde[:] Z/ier omme lijt hij dit vuer 
to den Navel toe om dat he dat sacrament der 
ecschapp besmijttede | Ind || van den Navel vort b/ ?st 

opwarts soe lidet hie die haerre want he beval 
enen greven doit te slan beneden patruse ind 20 

p [tor... navel] : vergeten, wellicht wegens het twee- 

maal voorkomende den navel. 

10 [mit] : niet in het hs. 

tl [clede] : niet in het hs. 

B r-2 worden bedroeft — Ind die koninek wart 
verstuert ontbr. 3 uut als dese 6 endc baden harde 
ynnichlic onsen here ende seiden 9 totten navel toe 
staen in een vuer Ende vanden navel opwerts 10 myt 
enen haren Endt die ziele seide toe d. e. woe 1. 12 sal 
dese ziele dit 1. 14 here ontbr. 19 lidet hy die dair 
[lees hair) 20 patriuse 

G 
stont hi up ende ghinc hute Doe sach tondalus al de menichte van desen sielen vorseit dat si hem 
vaste na ghinghen ende si hieven up hare handen te hemele waert ende si baden gode ootmoedelike 
ende seiden [:] Zfeere[,] almachtich god[,] also du wilts ende weet[,J ontfaerrae dijns knechts Doe 
sach tondalus den coninc staen in een vier toten naffele ende vander naffele upwaert was hi ghecleet 

5 met eender manierc van hare Dinghel seide [:] AWq daghe mosti dit doeghen[,] de conijnc[,] drie 
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bi.ióoa die daer in woenden worden II [...] bednieft. ende 
die coninck [icart verstoert\. Ende al wenende stont 
hi op ende ghinc uut Ende als desc ziele hem vol- 
gede. soe sach sy[...] dat alle die schare die sij te 

5 voeren int huus sach hoer hande op heffen ten 
hemel wart. ende ynnichliken onsen heren bidden 
seggende Here almechtich god. als du wils ende 
wetes[,] ontferme dijns knechtes Ende die ziele 
sach den coninc tot den navel toe staen inden 

/ o vure. Ende vanden navel voert opwarts was hij 
bi. 16oh gecledet mit enen haren clede Doe sprac die || ziel 

tot den engel. Hoe lange sal hij dit lijden Die 
engel sechden. Alle dage lijdet hij dit drie uren 
lanc. ende xxi uren rustet hij Die ziele sechde. 

/5 Here[,] waer om is hi gheordelt weerdich tot 
desen pijnen Die engel antwoerde. Hierom lidct 
hi dit vuer totten navel toe. om dat hi dat sacra¬ 
ment der echtschap besmitte. Ende vanden navel 
voert opwarts soe lijdet hi die hare. Want hi beval 

20 enen greve doot te slaen beneven den heiligen pa- 

/ worden : hs. worden worden. 

2 \yoart verstoerf\ : niet in het hs. 

4 sy [...]; na sy staat d, vetbeterd uit a, beginletter 

van het volgende alle, rood op zwart doorgehaald. 

18 echtschap : verbeterd uit echtschahp; de h is rood 

op zwart doorgehaald en de p er naait geschreven. 

BI i-3 woenden: waren die worden bedroeft.Ende 
al weynende stont die coninck op 4 soe : doe 
5 sach die hiefen oer hande op te 6 bidden : ba¬ 
den 7 almechtich god ontbr. 8 dy dijns p totten 
11 sprac : seide 12 Hoe : woe 15 Here ontbr. — 
werdich geordelt 16 deser 19 dat haren cleet. Lat. 
cilicium. 

diere innc waeren woerden bednieft ende die co¬ 
ninc stoent op al weynende ende ginc uut ende 
altgesynne Dese ziele volgedc hem mitten ingei | 
Daer sach se alle die mennichte mit opgheloken 
handen ten hiemei waert || begeerlike gode aanrue- 5 
pende ende seiden Heer almechtich god also du 
wils ende cons[,] ontferme dijns knechtes Doe 
sach si den coninc staen in eyn vuyer totten navele | 
vanden navele opwaert mit eynen asschedueck ghe- 
cleydt Dziele seide totten ingei [:] 7/oe lange sal 10 

hi dit lijden Dingcl seide [:] A le dage .iij. uren 
langhe ende .xxi. uren rust hi[.] Heer[,] seide 
dziele[,] waeromme lijdt hi dit tormente ende ne- 
gheyn ander Dinghel seide [:] Ztoeromme hevet 
hi tfier totten navele omme dat hi niet en hielt wel '5 
sijnen wetteliken huwelic Ende oec is hi mit as- 
schen beworpen vanden navele opwaert omme dat 
hi geboet te doeden den grave neven den heyligen 

7 cons : Lat. sicut vis et seis. 

p asschedueck : Lat. cilicium. Kil. cilicium = sta- 

mijne, stram ijn; Mar tin ez en Pitiscus haren deed; 

cf. r. 16^17 mit asschen beworpen = Lat. patitur cilicium. 

II dage : boven den regel bygeichreven met aanw. 

A / wordden 3 volgede: voechde 4 opgheloken: 
ontplokenen 5-d gi wilt ende gl wel kont 7 dijns: 
uus — doen 8 enen — toeten navele toe ende 
p aschdoeke 10 Doen seide si // seide : sprac — 
dage gedoecht hi dit drie urren 13 waer bi — dese 
pine 14 seide : antwoerde 16 sijn wetteleec huwe- 
leec ende daer om valsch ende meineedich was ende 
oec 

a 
hueren lanc ende dan rust hi hem .xxi. hueren Doe vraeghde tondalus [:] Waer omme moetti dit 
ghedooghen Dinghel seide [:] Omme dat hi besmette thelighe sacrament vanden uwelicke so ghedooght 
hi pine des viers toter naffelen Ende vanden naffele upwaert moet hi ghedooghen pine vanden 

b/.zftb hare | omme dat hi eene grave dede D [...] doot slaen neven sente princius ende brac sinen heet[.] 

4 dede[...] doot; hs. dede dede doot — princius : lees patricius. 

hl. 23a 
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-zoslaen [...] beaeven patrisse Ind brach synen eit 
Want alle syne sonden synt erae vergeven bis zo 
desen tzwein Ind her na sd sachte hei [:] Gayn 
wir op waitz[.] Ind do si ewenych tzides vort ge- 

5 gangen waren Do sagen si eyn altzo[...] hoge mure 
ynd harde schone 

van eyner moren de solveren was 
-Dese mure was selveren ind harde clair ind schone 
Mer si en sagen da geyne portzen ane[,] nochtant 

io en wisten si neit wee si de mogentheit gotz dar yn 
leidden end si sach all omme Ind sach der liilgen 
choer verblidende myt gode sagende [:] Glorie si 
d[i] r got vader || glorie si dir gotz son [,] glorie si dyr 
got hilger geiste Ind da songen manne ynd wive de 

iS waren gecleit myt preciosen wissen cleideren Ind 
waren harde schone sonder smytten Ind son der 
rympen ind vervreuwende alwege[,] goederteren 
in dem love der hilge[...]r eweger driveldicheit Ind 
de wysheit van iren cleideren was als noyvallende 

20 snee dar de sonne op scheynt Ind de mencher 

ƒ glacn : na dit woord een loodrecht zwart streepje. — 

patrisse s verb. uit patriisse; de tweede i is ge ëx bungee rd; 

men kan zoowel patrusse als patriisse lezen. 

5 hoge : voor de h van hoge is wat uitgekrast. 

8 Dtse ï hs. dese, maar de plaats voor de hoofdletter 

D is opengelaten. — selveren : de e en de 1 zijn wat in 

elkaar gevloeid. — ind : opgelost uit in’, id. r. i8. 

9 nochtant... : Lat. nesciens tarnen 

ii end : hs. en 

/J d[/Jr : hs. der 

16-18 Lat. et erant pulcherrimi sine macula et ruga, 
jocundi et hilares, gaudentes semper et ezultaotes et in laude 
sancte sempiterneque trinitatis perseverantei. — vervreu- 
wende : zie 184/13-14 

18 hilge[...]r : tusschen e en r eetie x die tot een inkt¬ 
vlek vervloeid is. 

19-20 De titel van bit. 84b heeftop 85a wat rood af ge- 

event nml. op wysheit (r. 19) en dar {r. 20). 

20 scheynt \ op de he is een zwarte inktvlek. 

brac sijnen eet Want alle sijne sonden sin hem 
vergeven tot desen twen Ind hiernae seghede 
hie [:] Ga wy opwerts Ind doe se een luttick vort 
geghaen weren doe seghense ene alte hoghen mure 
end hard schone 5 

c Van eenre muren die silveren was 
Dese mure was silveren end sere claer end schone 
mer se en sach daer gheen portzen an[,] nochtan en 
wijste se neit hoe hoer die mogentheit gods dar in 
leyde Ind se sach all omme ind sach der hclighen 10 
Chore verblidende mit gode seggende[...] Glorie 
sy dy got vader Glorie sy dy got son Glorie sy dy 
got heiige gcyst Ind daer songhen manne[...] ind 
wijve die weren geclet mit Preciosen witten clede- 
ren Ind weten harde schone sonder smijtte end *5 
sonder rijmpen[,] vrolic[,] verblidende end ver- 
vrowende alletoes[,] godertieren in den love der 
helligher ewiger drivoldicheit Ind die wijtheit[...] 
van horen clederen was als nyevallende snee daer 
dye sonne up schint Ind die mennigherhande 20 

ii [...] Glorie: voor dit woord staxt Go! rood op 

zwart door gehaald. 

Ij manne : hs. maone manne 

18 wijt heit van : tusschen deze twee woorden 

staat han ^fout voor van, rood op zwart door gehaald. 

B 3 luttel voert gingen 4 ene ontbr. 8 mer: ende 
die ziele en sach 10 all ontbr. — ende sy sach 12 sy 
gode den vader — g. sy den soen 12-13 g. sy den 
heylighen geest 15 ende sy waren harde 17 altois 
ende gheduerende in der heiliger ewiger drievoldt- 
cheit loff (B las zeker godertieren verkeerd) 19 als in 
vallende s. 20 die magerhande (lees maniger) 

G 
^Ile sine sonden sijn hem vergheven sonder dese twee Doe seide dinghel [:] Gaen wij noch voort 
Ende doe sij een lettel up waert ghinghen so saghen sij eenen hooghen muer ende alle scoone 

Desen muer was te siene ghelijc den selvere ende so claer ende so scoone[f] maer tondalus dochte datter 
gheen poorten en waren maer si ghinghen duere Ende tondalus en conste niet ghemerken hoet sijn 

5 mochte dat siere duere quarnen sonder bider cracht gods[.] Dnde scouweden alle omme die chooren als 
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tricius. ende brack sijnen eyt. Want alle sijn sunden 
sijn hem vergeven sonder dese twe Ende hier na 
sechde hi [:] Gaen wij opwarts. Ende doe sij een 

j>Lt6oc luttel voertgegaen waren doe sagen sij een alten || 
5 hogen muere ende herde schoene 

van eenre mueren die silveren was 
DEse mufere was silveren ende seer clare. ende 
schone. Mer sij en sach daer gene porten an. Noch- 
tant en wiste sij niet. hoe hoer die moegentheit 

io gods daer in leide Ende sy sach al omme. ende 
sach der heiligen \choreJ verblidende mit god seg- 
gende. Gloria si dij goJ vader Gloria sij di god 
soen. gloria si di god heilige geest Ende daer son- 
gen mannen ende wiven die waren ghecledet mit 

15 preciosen witten clederen Ende waeren herde 
schoen sonder smette, ende sonder rimpe. Vrolic[,J 
verblidende ende vcrvrouwende altoes Gueder- 
tieren inden love der heiliger ewiger drievoldicheit 

bi. 160J Ende die wytheit |] van hoeren clederen. was als 
20 nye vallende snee. daer die sonne op schint. Ende 

II [chore] : hs. glorie Lat. viJit choros sanctorum 

BI j hi: die engel * 6 Titel ontbr. 7 ende seer 
schoen ende claer 9 hoe : woe 10 al omme ontbr. 
ii coer 12Gloria... vader ontbr. 12-13 Glorie... Glorie 
14 wijf 16 vrolicke ende Lat. gaudentes semper et 
exultantes 18 ewiger ontbr. 

patricium endehi hem verswaer Ende sonder dese 
twe so sijn hem alle sijne sonden verlaten Ende 
doe seide hi [:] <?ae wy opwaert Doe si quainen 
al luttel voert saghense eyne alte hoge muer ende 
blinekede claer 5 

Vander sylveren mueren 
Dese muere was sylverijn ende seer gelickende 
[ende] schoene ende der zielen en dochte hijr ne- 
gheyne porte[...]ane Ende si en wist selve niet hoe 
syere in waert geleydt Daer sach si die chore der 10 
heyligen die mit gode verblijden ende seiden Glorie 
sidy god den vader Glorie sy di sone Glorie 
sijdi heilige ghevst Dese die dit songen waren alle 
mit dieren witten [cleyderen] gecleyt[,] schoene 
sonder smette [,] spellic [,] guederhande | ende 15 
altoes verblijdende ende inden loef der heilger 
drijvoldicheit alteynen blijveude Hoere cleydere || 01.23b 
blicten alse snee daer die raydye vander sonnen 

i verswaer : Lat. prevaricatus es jutjur&adam. 

7-8 gelickende [ende] schoene: ende staat in het hs. 
doch is zwart geëxpungetrd en doorgehaald. Het woord 
staat in A. Lat. splen lidus multum atque decorus. — Geli- 
ckende = behagelijk. Zie Verdam i. v. geliken. 

9 porte[...]ane : na porte een loodrecht streepje. 

12 den : bijgeschreven boven den regel met aanw. — 
di sone: de kop. wou eerst die schrijven; de e is echter niet 
afgenvnikt en zwart en rood loodrecht door gehaald. 

14 [cleyderen] : niet in het hs. A. cleederen. — schoene 
enz. : is naamw. gez. van pt voorafgaande waren. Lat. et 
erant pulchernrm sine macula et ruga. 

/5 spellic =— Lat. jocundi — guederhande : Lat. hilares, 
zie Verdam i. v. guederhande = o. m. goedgezind. — Het 
streepje na guederhande is rood op zwart. 

16*17 ende inden loef... blijvende : deze woorden zijn 
onderaan in tnargine bijgeschreven zonder aanw. 

/8 blicten = schitteren zie Verdam i. v. blieken, Lat. 
Candor vestinientorum sicut nis recens erat. 

A / patercium — ende hi hem verswaer ontbr. Dc 
voorgaande bij gevoegde woorden (zie A 189/i6) zijn 
misschien paraphrase van deze. 2 verlaten : vergeven 
3 doen — wy voert o. — doen 4 al : een — hoeghen 
seoenen muer ende herde claer 6 Titel ontbr. 7 De¬ 
sen 8 ende schoene — der : dier 9 geen — maer si 
10 si daer in —ende daer 12 god vader — di: u /.?di: 
u — ende dese die dus songen — alle ontbr. 14 clee¬ 
deren — geclcyt na waren — ende seoene /8 raeie 

G 
vanden helighen[,] in ciistumme verblijdende ende seiden [:] t/lorie si den vaderf,] glorie si di helich 
sone[,] glorie si di helich gheest[.] 2£hde die hier songhen[,] warent mannen ofte vrouwen[,] si waren 
ghecleet met witten cleederen die alle precieus waren ende sij waren alte scoone sonder smette ende son¬ 
der blecke[>] vroylicke ende minlicke ende altoos vervroyende ende verblijdende ende gheduerende in de 

5 helighe drievoudicheden lof | Ende [die] claerheit van haeren cleederen was als de raye vander sonnen [.] 

4 vervroyende : hs. ver vroyende — verblijdende 2 hs. ver biddende 

5 [die]: niet in het hs. 
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hande stymmen de zo samen songen gaven soisse 
geluyt[...] En allen was eyne [gelicht] clayrheitf," 
vreudef,] mynlicheit[,J blitschaff : Schoenheit [,’ 
Ersamheitf,] gesonheit[,] ewege eyndrachticheit 

bi. 8$b 5 Ind mynne Mer wat sal ich sagen van || dem roeck 
des vcldes da dese ynne waren Want dese roech 
geit boven alle roeche ind specien[,] de altzo soisse 
ind genochlichen wais Da en was geyne nacht 
noch donckerheit noch drofheit Alle brantten si 

io van mynnen Do sprach[...J de sele [:] Ich bidden 
dich here[,] dat it dir leif si dat wir en deser rusten 
bliven Der engele antwordc ir [:] IFail mois dir 
syn[.] ^Ille scheynen dese grois[...] nochtant saltu 
myrrc lone der hilgen seyn De sele sacht [:] 

15 77ere[,] wildier selen lone synt dit[.] Der engele 
sacht ir Der gener de in echtsehaf synt[,] der 
manne end der wive de ir echtschaff myt overspel 

bi. s6a neit besmyttet en haven || Ind ouch ir gesynde wail 
regiert haven nest in selver ynd ir tzitliche goit 

20 den armen ind den pelgerymen ynd der kirchen 

ƒ stymmen : de e is slecht gemaakt. 

2 ge1uyt[...] i na geluyt een dik zwart streepje ( | ); 
blijkbaar wou de kop. een [ schrijvenf begin van het voor¬ 

afgaande soisse. — [gelichtJ : niet in het hs. 

6-8 Want.., wais ; de zonderlinge constructie van 

dezen zin wordt duidelijk door het Lat. : Superabat enim 
omnium odoramentorum et aromatorum species ille dulcis- 
simus et delectabilis odor. 

8 wais : door den corrector verb. uit noch, dat zwart 

doorgehaald is; wais is er boven gezet, zonder aanw. 

q het eerste noch is ongetwijfeld een foutief afschrift 

voor roech. Zie Br. 

10 sprach[...] de : voor de aan het begin van den regel 

de, tot een inktvlek vervloeid, die half uitgewischt is. 

Ij groisf,..] nochtant: boven noch heeft de corrector 

to syn bijgeschreven met aanw.; blijkbaar dacht hij, dat de 

volzin met volledig was. 

14 seyn : boven de y staan twee puntjes. 

17 end : hs. en — overspel : hs. overspeel; boven de 

eerste e een punt, die waarsch. dient als expungatie. 

stemmen die to gader songhen gaven soute ge- 
luet[.] 7/em allc[...]n was ein gelike clairheitf,] 
vreude[,] mijnlicheitf,] blijtschapf,] schoenheit || bt. 78b 
eeisamheit [,] gesontheit [,] ewige endrachticheit 
end caritate Mer wat sall ich seghen van den roeke 5 
des veldes daer dese ynne weren want dese roeke 
gheet boven alle de roeke end specien[,] die alle 
soete ind genoechlic roeke | Dar een was gheene 
[«Jachte noch droeflicheit[,] alle birneden sij van 
mijnnen | Doe sprach die ziele Ic bidde dy here[,] 10 
dattet dy licff sy dat wy in deser rasten bliven Die 
EngeII antworde [hoer] Wail moet dy sin All 
schijnen dese groit nochtan saltu merre loen der 
hilligen sienc Die ziele seghede [:] 77ere[,] welcker 
sielen loen sin dit Die Engel seghede Der ghenre '5 
die in ecschap sin[t] der manne ind der wiven die 
hoer ecschap mit overspele neit en besmijtten Ind 
oec hoer gesijnde wail regieren naest hem selven 
end hoer tijtlicgoit den armen ind den p[...]elgerin 
end der kereken cristi mede delen Toe desen sall 20 

2 alle[...]n : hs. allein 
6-7 Lat. De odore quid dicam illius campi, in quo 

erant isti? Supexabat enim omnium odoramentorum et aro¬ 

matorum species ille dulcissimus et delectabilis odor. Zie K. 

De lezing van Br. en de andere teksten is de juiste; aiie 

volgen slaafs het Latijn. 

9 [njachte : hs. machte 
12 [hoer] : hs. doc,fout voor hoer. 
JÖ ecschap: hier kan men ook etschap lezen. 

ig f [...]-lgerim : hs. plelgerin ; de tweede 1 is tusschen 

t en g bij geschreven. 

B 2 hem allen 4 ewelicheit eendrachtichcit 
7 allen roeke 8-9 geen nacht noch droefheit geclect 
wan (lees van) mynnen waren sy heet cf. N. 12 doe 
(zie noot 10) ontbr. 14 Ende die ziele i4mt5 her wel¬ 
cker sielen loen sin dit Die Engel seghede ontbr., wel¬ 
licht vergeten wegens het tweemaal voorkomende seide 
16 inder echtscap 16-17 der manne ind der wive 
die hoer ecschap ontbr., wellicht vergeten wegens het 
tweemaal voorkomende ecschap 17^8 Ind : mer die oic 
oir ghesinde 18 nacst hem selven ontbr. /ppelgrinen 

(hs. perinen) 20 mede deilden 

G 
Si songhen te samen met menigher stemmen ende dat gaf een luut van grooter melodyen ende instru- 
menten van musikenf.] Claerheit || ende Vroylicheit. Bequamelicheit. Scoonheit. Heersaemheit, 
Ghcsondicheit. Eewelicheit. Eendrachticheit. Ende caritate. 7cas in hem allen heven vele Nu 
salie hu segghen vanden roke die daer was daer sij inwaren[.] Die soete ghenoughelike roke ghinc 

5 boven allen roken ende boven allen dieren specien Daer ne was de nacht niet[,J van seericheden 
daer af so ne wistmen daer niet[,] want si wfaren alle ontsteken van minnen in cristume Doe sprac 
tondalus [:] 7/eere[,] nu biddic hu[,] laet hu lief sijn dat ic hier bliven mach Doe antwoorde de 

a-j de punt na Vroylicheyt is rood op zwart; de volgende zijn rood en staan op een zwart streepje. 

S seericheden : Lat. tristitia. 
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die manigerhande stemmen die te gadcr songen 
gaven suet gheluvt. Hem allen was een gelike 
clacrheit[,] vroude[,J mynnentlicheit[,] blijtscap[,] 
schoenheit. eersamhcit[,] ghesontheit. ewicheit 

5 Eendrachticheit en de caritate Mcr wat sal ic seggen 
vanden rueke deses veldes daer dese in waren. 
Want dese rueke gaet boeven alle rueke ende 
specien. die alte[...J suete ende ghenoechlic roeck 

&i. i6ia Daer en was nacht noch droefheit Ghecleedet |] mit 
io mijnnen waren sij heet Doe sprac die ziele. Ic 

bidde dij here dattet di lief sij. dat wij in dese 
ruste bliven. Die engel antwoerde [:] IKiel moet 
dij sijn Al schijnen dese groet nochtant saltu 
meerre lone der heiligen sien Die ziele sechde 

75 Here[,] welker ziele lone sijn dit Die[...] engel sech¬ 
de Der geenre die in echtscap sijn[,] der mannen 
ende der wijven, ende hoer echtscap mit overspoel 
niet en besmitten Ende oec hoer ghesinde wael 
regieren naest hem selven Ende hoer tijtlike guet 

2o den armen, ende den pelgheren. ende der kerken 

5 caritate : verbet. uit carite: ta links in marg. bij ge¬ 

schreven met aanw. 

7 dese : slecht gentïakte vette s 

8 [...] suete : voor suete staat ghenoechlicv te vroeg 

geschreven en rood op zwart doorgehaald, 

p Ghecleedet: verbeterd uit ghegcïeedet, de g is rood 

op zwart doorgehaald; cf. Ken Br, B houit het met Ny 

wat op een zelfde bron schijnt te wijzen, 

15 [...] engel : vóór engel staat en, blijkbaar bij vergis¬ 

sing als begin van het volgende engel doorgehaald. 

BI 2 Ende om allen — gelike : gotlike Lat. equa- 
lis 3 manlicheit 4-5 ewige eendrachticheit = K, Lat. 
eternitas, unanimitas. 6 deses : des pgheen nacht 
— Ghecleedet... heet ontbr. 14 sien ontbr. 16 sijn : 
is 17 mit overspoel ontbr, 18 oec ontbr. 19 regierden 
Lat, regebant 20 den armen gaven — pelgrijmmen 

opschijnt Daer was mennigerhande welluydende 
stemme [,] claerhevt [,] spellicheit | sueticheit | 
blijtscap | schoenheit[.] eersamheit[,] ghesonde[,] 
cwilicheit[,] eendrachticheit Dit was hem even 
groet ende caritate Wat salich seggen van den 
roeke[.] 7/i ginc boven alle roeke van cruyden 
En was daer niet nacht[,] die druefheit was ewech | 
si bomden alle mitter minnen [...] Doe seide 
dziele [:] //eer laet ons blijven in dese raste Dingel 
antwoerde | JVé 1 moet u sijn Al hebdy dit ghesien 
ghi solet noch meer loen sien Ende dziele vraech- 
de [:] IFïlker hande zielen loen es dit Dingel 
seide [:] Dit sijn die horen huwelic niet en besmet¬ 
ten | ende hoere meseniede wel regierden ende 
hoer guet den armen deylden | der kirken ende den r$ 

10 

2 spellicheit : Lat. jocunditas 

5 caritate : op de plaats der eerste a staat een mis¬ 

vormde onleesbare letter ; de a is er boven geschreven met 

aanw. — Deze zin is onbegrijpelijk wegens de letterlijke 

vertaling van Lat. Charkas, jocunditas, araeoitas, hilaritas, 
pulchritudo, honestas, saniUs, eternitas, unanimitas omnibus 
erat equalis et caritas. Zie de andere teksten, 

7 En = het en, cf. bl. 25a. 

8 minnenf...] Doe ; Doe staat in het begin van een 

regel; op het einde van den voorgaanden regel staat het 

nog eens zwart en rood geëxpungeerd en rood doorgeh. 

ƒ5 Het streepje na deylden is rood op zwart. 

A 2 ende suetheit 4 in ewicheit 6 van allen 
7 ten was — druecheit — was daer 8 alle : als 
8-9 Doen sprac die siele 10 sijn maer ghi hebt dit ge- 
sien ende ghi selt noch meerder loeffeleecheit sien 
12 13 es ditte dit sijn seit hi die i$ deilden den ermen 
den pelgrimmen ende der kerken 

G 
Inghele [:] Da sijs wel want alle dinghen dijnct hu hier goet[J nochtan so sulstu noch meerderen 
loon sien vanden helighen Doe sprac tondalus tote den Inghele [:] Zieve heere[,] wat sielen es desen 
loon gheordineert Doe sprac dinghele [:] Dtr gheenre die waren in gherechten huwelicke[,] mannen 
ende wiven[,] ende dat niet en besmetten ende hare ghetroude bedden wel hilden ende hem wachten 

5 vanden ongheorloofden overspele ende die ghene die haer ondersaten wel regierden ende den 
aermen gaven van haren tijdeliken goede ende den peelgrinen ende cristus kerstene stichten Ende 

I Da sijs wel : Lat. Bene sit tibi, licet ista videantur magna, tarnen... 

6 Lat. et booa sua temporalia pauperibus et peregrinis et Christi ecclesiis tribuebant, quibus judez justus in eztremo 

judicio est dicturus.,. 
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cristus mede deilenf.] 7b desen sal .der gerechte 
richter sprechen in dem dage des ordels Cornet ir 
gebenendiden myns vaders[,] besctzet dat rich[r..] 
dat uch bereit is van anbegenne der werelt Want 

5 ich hadde honger ind ir gaift myr zo essen Ich was 
dorstich end ir gavet myr dryncken /ch was ellen- 
dich ind ir herberchde myeh De ontbeident den 
hilgen boffen ind de zocompst van der geloren[...] 
des grossen gotz | werdent si ver[...]troist en deser 

ki. sób io rasten Want U dat sacramente is grois[.] De it 
wail behalden in dem lichame si soillen in rasten 
verbliden sonder ende Ind hei sachte zo ir [:] fFïr 
moisscn noch upwartz gayn end besyen de vrou- 
den de da synt[.] De sele sacht [:J //ere[,] hayn 

13 ich grasie vonden in dynen ougen so doe mych 
hei bliven in deser rusten Ich en wil! neit hoger 
opwartz gayn aff it dyn wille is Want myr geno- 
cheit hei scir wail zo bliven [,] ich en socken noch 
en begeren[...] besser zo haven Der engele sach- 

2o te [:] AWe en heistu is neit verdient nochtant saltu 
meerre vrouden sien dan dese Ind hye gyengen si 

2 Matth. 26/34 en 35 
3-4 ?ich[...] dal : na rich staat dnt, fout voor dat, 

zwart door gehaald. 

y-io De ontbeident : Lat. Qui expectantes illam beatam 

spem et advenium glorie mngni dei, consolantur in tali 

requ’.e ; zie de andere teksten. 

8 gelorenf...] i de kop. schreef eerst gelor | gen, en kraste 

de g aan het begin van den volgenden regel uit; de corr. 

die blykbaar deze vcrb. niet gezien of begrepen hadt zette 

in margine na gelor nog eens den uitgang tn, eene e, waar• 
boven twee afkortir.gsteekens voor de n, het eene boven het 

ander ; zie ook 146/8. 

9 vetf..*]troist s hs. verstroist 

13 end : hs. en 

19 begerenbesser: boven den regel tusschen begeren 

en besser heeft de corr. het woord neit bijgeschrevent zonder 

aanuwellicht als verklaring. 

2\ gyengen : verb. uit gyngen; de e is boven den regel 

tusschen y en n bijgeschreven, zonder aanw. 

dye gerechte richter sprechen in den daghe des 
oirdels Cornet | gebenedidenf...] myns vadersf...] 
besitttet dat rijke dat u bereit is van ambeginne der 
werlt | Want ich hadde honger ind gy gavet my 
teten Ich was dorslich end ghi gavet my drin- 5 
cken[,] ic was ellendich end ghy herberchde 
my Die entbeydende den hilligen hope ind toe 
komst van der gloriën des groten gods werden 
sie || getrost in deser rasten want dat sacrament is bt. 

groit[.] Dytt wail halden in den lichame se sullen m 
in rasten verbliden sonder eende Ind hie segede 
toe hoer [:] Wy moyten noch upwerts gaene ind 
besien die blijschapen die daer sijn Die ziele seghe- 
de [:] 77ere[,] hebbe ic gracie vonden in dynen 
ogen so do my bliven in deser rasten Ic ein wel 75 
nicht hoger upwerts gaen offt dijne wille sij want 
my genoeget hier harde wail te blivene Ic en 
soeke noch ein roeke noch ein begere bet toe 
hebben Die Engel segede All ein hebs du [des] 

neit verdient nochtan salstu meerre blitschap 2er 

siene dan desse ind hier ghenghen sij vort ind 

2 [...] myns : hs. voor myns staat in, K. ir gebenedi- 
den; misschien is in hier een reminiscentie aan ir 

7 entbeydende : zie noot bij K. 

15 do my: deze twee woorden zijn door een zwart lood¬ 

recht streepje van elkaar gescheiden. 

17 genoeget: de n is door het af geven van een rubri- 

catie op blz. 78b heelemaal verdwenen. 

19 [des~\ ; niet in het hs. 

B 2 gebenediden mijns v. 3 van beginne der w. 
4-5 g. my eten ic had dorst ghy 7 Die ontbeiden zie 
K. 7 8 endia die t. 9 vertroistet — sacrament der 
echtscap 16 die opwerts sijn 17 genoeget: gelieft 
wael hijr toe b. 19 Ende die e. — des niet verdient 
20 blijtscapen 

a 
bi 2;jb cristus gerechteghe m die sal inden daghe II des oordeels segghen te desen [:] Comt ghi ghebenedidc 

ende besidt dat rijke mijns vaders dat hu bereet es[,] want ic was ongherich ende ghi gaeft mi 
tetenne | Ende ic was doorstich ende ghi lavet mi ende gaeft mi drineken ende ic was ghast ende 
ghi herberghet mi[.] Dtse sullen vertroost wesen in deser rusten ende si verbeiden die toecomste 

5 van gods gloriën want weet wel dat thuwelic een groot sacrament es[.] Diet wfel houden in haren 

4 toecomste : hs. toe comste. 
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bi. 161b cristi mede deilen Tot desen sal || die gerechte rich¬ 
ter seggen inden dage des ordels Comt ghebene- 
dide mijns vaders, besittet rijckedat u bereit is van. 
beghijnne der werelt. Want ic had honger ende 

5 ghi gaeft mij teten Ic was dorstich ende ghi gaeft 
mij drincken Ic was ellendich. ende ghi[...] her- 
berchden mij Die ontbeidende die heilige hope 
ende die tocoemste vander gloriën des groten 
gods[...] werden sij vertroest in deser rusten ver- 

io blidende sonder einde 

Ende hi sechde tot hoer Wij moeten noch opwart 
gaen ende besien die blijscappen die daer sijn Die 

bi. i6ic ziel sechde Here[,] |J heb ic gracie vonden in dijnen 
ogen. soe doe mij blijven in deser rusten. Ic en 

15 wil niet hogher opwart gaen oft dijn wil sij. Want 
mij ghenoeget hier herde wael te blijven Ic en 
suecke noch ic en rueck[f] noch en begeere bet te 
hebben Die engel sechde. Al en hebstuus niet ver¬ 
dient. nochtant saltu meere blijtseap sien dan 

20 dese. Ende hier om ghijngen sij voert, ende 

5 gaeft : het bovenste streepje der g schijnt op een 

andere letter geschreven te zijn, 

6 ghi [...] * na ghi staat hel, fout voor her, rood op 

zwart doorgehaald, 

7-10 Zie noot K op 7-10. 

g gods [•..]: na g°ds staai vander, bij vergissing her- 
haaldy rood op zwart door gehaald, 

10 Wegens het tweemaal voorkomende einde is een 

heele zin weggevallen; zie de andere teksten, 

11 Wij : de W is niet gerubriceerd, 

17 rueck : na dit woord een ~ als regelvulling% dat 

veel op een punt geijkt — N wijzigde den tekst blijkbaar 

naar Lat, Non quero neque euro nee melius habere desidero 

BI 2 Comt ghi j ende besit dat 5 Ic had dorst 
7 Die ontbeyden der heiliger hapen ende p getroest 
12 blijtscappen 15 gaen ontbr. — sij : is 16 herde 
ontbr. 16-18 Ic en suecke... te hebben : Ic en begeere 
niet beter te hebben 18 hebstu des 

pylgTijncn daer god toe seggen sal ten jonxten 
daghe Cornet gebenedijde mijns vaders[,] besittet 
rijke gods dat u bereyt es van beghenne der werelt 
Ic was hongerich[f] ghi gaeft my[...] tetene | my 
doerstef,] ghi gaeft my drinken Ic was gast[,] ghi 5 
ontfinct my 

Die huwelic is eyn groet sacramente Z?ijt wel halt 
in die werelt ^i sal verbliden in dese raste sonder 
inde Ende doe seide I i [:] Wi moeten noch op- 
waerts gaen ende sien wat daer es Dziele seide [:‘ 
Afeer ocht wesen mach | ende dat ure wille si[,‘ 
doet mi hijr blijven[,] ic en wil niet hoger cl[V]m- 
men[,] ic en begeer[...] niet bat Dingel seide[:] 
A\ en hebdijs niet || verdient ghi solet noch mere 
dinghen sien Ende si ginghen ende en docht 

10 

bi. 34a 

J5 

4 my[...] tetene : tusschen deze twee woorden staat 
tene zwart en rood geèxpungeerd en rood op zwart door¬ 
gehaald. 

6 Na ontfiDct my is een zin uit Lat, weggevallen, 
zie K, 

8 werelt : staat rechts in margine, onder een strookje 
papier dat bl. 23 en 24 aan elkaar hecht. 

12-13 cljyjmmeo : hs, clommeo 

13 begeer[...] : na dit woord een loodrecht streepje. 

A 4 ende gi 5 te drinekene 7 ende den huwe- 
lijc 7 9 Dijt... : want wien wel hout leeft in rasten 
ende hi sal eweleec hier naiy (lees na in) rasten 
bliven sonder einde ende doen niet als Lat, de lezing 
in H is juist. p noch ontbr. 10 es heer seit hi ocht 
11-12 ure... i u wille ware laet mi 12-13 dimmen /jdoen 
seide dingel 14 veel meerder 15 ende doen gingen- 
se — en : ten docht hem geen 

G 

levene si sullen sonder hende verblijden in rusten ende in vruechden Doe sprac dinghele [:] Hij 
moeten noch upwaert ende besien de blijscepen die noch upwaert sijn Doe sprac tondalus Ay 
heere[,] oft ic gracie hebbe vonden in dine hooghen[,] doe mi in deser rusten bliven[,] ic en begheere 
gheen andere want mi es alte bequame met desen sielen te blivene Doe andwoorde dinghele ende 

5 seide [:] A\ en hebstuut niet verdient ghi sult noch meerdere blijscip sien dan dese Doe so ghinghen sij 

2 Doe : de D is niet gerubriceerd. 
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ai. .<7a vort ind en arbeiden || neit vil[,] want it en dochte 
si geine arbeit In[</] alle de[...] da si dorch gei- 
gen[,J in[•—] alle de[/i] scharen[,] quamen en zo 
gemoetc myt geneiden hoveden Mit bliden ange- 

5 sichtc end myt groser vrouden ind noemden de 
sele myt irem namen ind groten si end danckden 
gode de si verloist hadde end sachten [:] Z,of si dir 
connenck der gelor[...]en[,] here[t] de neit en woult 
den doit des sonders Mer dat hei leve end bekee- 

io re[,] de om dyne grose barmhertzicheit gewerdi- 
(\..]gct hais de sele zo vcrloesen van den pynen der 
hel en Ind de so versellen myt der geselschaf 
dyner hilgen 

ti. s7t van eyner goldener moren | 
J5 [£*]nde do si alsus dor vil geselschaff...] gecomen 

waren so sagen si eyn ander nnire also hoge als de 
eiiste was Ind van feynen gulde harde klair end so 
wat selen de dat sagen de hadden merre genoech- 
dcn alleyne in dem blencken van dem gulde dan 

2° in alle der gloriën de si zo voren gesien hadden 

ein arbeyden nyet vele | Want ten docht hem 
ghene arbeit Ind all die daer se doer gienghen In 

* allen den scharen die quamen hem te gemuete 
myt genedichen hoveden mit bliden angesijchten 
end mit groter blijtschapp end noemde dese ziele 5 
mit horen name end gruetese end dancten gode 
die sij ve(Y]lost hadde end seghede [:] Loft sij dij 
konninck der cwiger gloriën | Hcre die niet en 
well der doit des sundars mer dat hij l[...]eve ind 
bekere [,] die om dijne groete barmherticheit io 

gewerdicheit hevest die siele toe verlosen van den 
pijnen der hellen end die toe versellen mit den 
geselschapp dinre hilligen [ tr 79t 

Van der guldene muren 
End doe se aldus doer vele geselschaps gecomen 15 

weren soe seghen se eene ander mure soe hoghe 
als die eirste was Ind van fincn goulde harde 
claerf.] So wat siele die dat sach die hadde merre 
genochte allene in dat blencken vanden goulde 
dan in alle der gloriën die sij toe voeren sien hadde 20 

: lts. In — de[...] : door den corrector verbe- 
terd tot den; na de een loodrecht streepje, dat ook van 

hem ofkomstig schijnt te zyn. 

3 : door den corrector verbeterd tot ind. — 
df[w] : er stond eerst den, doch de n is, blijkbaar door 

den corrector, uitgekrast. Al d*ze correcties zijn verkeerd% 

zeoals blijkt uil de andere teksten en het Latijn dat haast 

woordelijk vertaald werd ; et quoscumque in omnibus tur- 

mis pertrnnsilnnt. ineiinatis capitibus et letis vuhibus cum 

immani goudin anime occurrebant et...; alléén de wkw. 

worden van gtaats veranderd in de vertaling, 

5 end ; hs. en 

8 gelo»[.,.]en : hs, gelorgen, waarschijnlijk fout voor 

geloren, cf. 144/8. Voor geloien ontbreekt ewig, zie de 

andere teksten, Lat. rex eterne glorie. 

Q io bekeere : verb. uit bekyere; de kop. heeft van de 

y eene e gemaakt en onder de letter een zwarte punt ge¬ 

plaatst, blijkbaar om de verb. aan te wyzen. 

10-11 gewerdi[...]get : hs. gewerdigeget 

IS [£]nde : de plaats voor de E is opengelaten _ 
geselschaff[...] : na dit woord staat quamen zwart doorge¬ 

haald. 

17-18 ende so wat : Lat. ita ut. 

2 Ind all die enz. : zie noot bij K. 

4 genedichen : lees geneichden ? Lat. ineiinatis capitibus 

7 ve[r]lost ! hs. verlost 

9 l[...]eve : hs. lieve 

it gewerdicheit : let op den klank ei, die in K meer 

voorkomt; hebben we hier met een schrijffout te doen onder 

invloed van ft voorafgaande barmherticheit of wijst de 

vorm op een oostelyker bron? 

B 2 Ende hem allen dair zit .V 3 die... gemuete : 
quamen sy hem t. g. nu blytscapen of r. 4 4 myt 
geneychden hoeffde — aensichten 5 blijtscapcn 9-/0 
leve ende beter ende bekier 10 groete ontbr. 11 ge- 
wcerdich sijs dese 14 mui c van golde t$ doe : soe 
/; van finen goulde ontbr. 

Q 
noch voort al sonder pine want en dede hem ne gheene pine den ghenen diere door liden Doe quamen 
si te ghemoete eere grooter scaren van siclen[,] hem lieden merghende inder gloriën gods met blijden 

bi.27Ja aensichte ende 1| met grooter vroylicheden Ende si groeten tondaluse ende noemdene bi sinen name 
ende si dancten gode diese verlost hadde ende seiden [:] //eere coninc vander[...] cewigher gloriën[,] 

5 lof si tc di[,] die niet en wilt der sondaren doot maer dat hi bekeere ende leve En bi dijnre ontfaer- 

/ want en dede enz. ; niet duidelijk, zie noot bij K. 

2 merghen = zich verlustigen, zie Verdam i. v. mergen 

4 vindeif...] eewigher ; tusschen deze twee woorden staat de letter g ntfermalen zwart doorgehaald. 
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arbeide niet voel want ten docht hem geen arbeit 
Ende hem allen daer sij doer ghingen in alle den 
scharen, mit gheneichden hoefden, mit bliden 

bi.icid ansichten, ende mit groter blytscap D quamen sij 
5 hem toe moeten Ende noemende myt hoeren 

name. soe gruetendc sij se ende danckten gode 
die sij verloest had ende sechde. Lof sij di koninc 
der ewiger gloriën. Here die niet en wil den doot 
des sunders mer dat hi leve ende bekere. Die om 

io dine grote barmherticheit geweerdicht heves dese 
ziele te verloessen vander pinen der hellen Ende 
die te versellen mitten gheselscappen dijnre hei¬ 
ligen 

Vander guidenre mueren 
;5 ENde doe sij aldus doer voel gheselscaps gecomen 

bi. 162a waeren. Soe sagen sij een ander mure soe ho || [...] 
ghe als die ierste was. Ende van finen golde herde 
claer Soe wat sielen die dat sach die had meerre 
genoechte alleen in dat blincken vanden golde dan 

20 in alle der gloriën die sij voer gesien hadde Ende 

5-6 noemende... soe gruetende : blijkbaar gewijzigd 

naar Lat. et vocantes nomine salutabant et... B heeft een 

lezing naar Ken een naar N. 

ƒ/ pioen ï de n is ineengehopen en vervangen door het 

bekende streepje boven de e. 

16-17 ghe: voor ghe slaat ste,fout voor ghe, 
rood op zwart doorgeh. 

BI / en arbeiden 4 ansicht — bÜjtscappcn 5 tc- 
moet ende noemden si mit 6 soe groeten X Here 
ontbr. 10 dine : die — ghewerdich 12 mitter ghesel- 

' scop 14 Titel ontbr. is geselscap 16 Soe : Doe — 
also hoge *7 herde : altc 1$ ziel 19 alleen ontbr. 

20 al — te voren 

neghene pijne | ende alle die scaren daer si leden | 
nijgeden hem alle ter zielen mit blijden aensichte | 
ende grueten die ziele mit hoeren name ende 
loefden gode | ende seiden | Loef moetstu hebben 
coninc heer der ewiger glorienf,] die niet en wilt 5 
den[...] doet des sonders | mer dat hi bekeert 
weerde | ende beter sijn leven Du die dese ziele 
heves verloest vander helscher pijnen ende geweer- 
dighes hoer te setten nevent gheselscap dijnre 
heylighen 10 

Vander guidenre mueren. 
Als si aldus mennighe scaer doer leden waeren | 
saghense eyne andere muere also hoge als die 
ierste van fijnen golde ende alle claer so datsi meer 
ghenoechten hadde in die blinekenisse vander 75 
mueren dan in alle die glorie van te voren Ende 

ƒ Het streepje na pijne is rood op zwart. 

6 den[...] doet : tusschen deze woorden staat does 
zwart en rood geexpungeerd en rood op zwaart doorgeh. 

— dat hi bekeert en». : Lat. at convertatur et vivat, de 
lezing in A is dus verkeerd. 

IS blinekenisse : Lat. in solo nitore metalli... 

A / geen — ende in 2 ter : die. Dezelfde fout 

maakten wij in ons afschrift van H cf. A 113 13 4 moet- 
ti 5 heer vader 6 den : die ó-w maer dat hi leve 
ende hem betre (zie noot boven) gi die dese siele hebt 
vander hellen pine verlost ende geweerdicht sijt haer 
te setten neven tgheselscap van uwen heileghen 11 Ti¬ 

tel ontbr. 12 Ende alsi — scaer ontbr. — geleden 
13 enen andren 14 den iersten /s blickinge van dien 

G 
micheit gheweerdicht hebt te verlossene tondaluse den ruddere vander pinen der hellen ende te 
biinghene ter blijscepen van dinen helighen[.] 

AIs si dit scoonc gheselscip waren leden so saghen si eenen anderen muer staen also hooghe als den 
eersten was ofte hooghere[,] die al van pueren finen goude w;is[,] so dat eene siele diene sach meer 

5 ghenouchten hadde ende hebben mochte alleene in dese scoonheit ende int blecken van desen 
goude dan in de glorie alle male die sou vooren hadde ghesien Doe sij door desen muer alle 
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bl. j/jb 
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Ind do si dorch dese raure gyngen als si dorch 
de eirste deden so sagen si aldar vil sesselen de 
gemacht waren van goulde[,] van pcrlen ;nd van 
allen maneren van priciosen steinen end overdeckt 

5 myt priciosen sydenen cleiderenf,] daer al[/]e 
man ind weive myt siden cleideren op saissen 
;nd wissen stolen[,] myt cronen md myt || t£eira- 
ten dat de sele alsulche nee in hadde gesien noch 
geclencken konde In|V] eyn eicklich van desen 

io liadde eyn blynekende angesichte als der scheine 
der sonnen «n dem middage Ir hair dat was geliche 
dein goulde ind si hadden goulden cronen op yren 
hoeveden md myt alsulchen steynen vertzeirt /nd 
ouch waren leitteren van goulde[...] vur in[.] Da 

*5 lagen boiche up[,] ghescr[V]ven myt goulden litte- 
ren /nd si songen unsem heren alleluja myt eyme 
nouwen sange Ind myt so soisser Melodien dat 
eyn sele de eir stymmen eyns hoirt Dat si alle 
verdries dat vur geleden weir vergessen moiste 

3 gou'de : verb. uit golde; de u is boven de o bijgeschr. 
zonder aan tp. 

4 priciosen : verb• uit priosen ; de ci is boven de o bij- 
geschreven, zonder aanw• 

5 al[/]e : hs. alle, Lat seniores viri et femine. 

6 Na saissen is wat weggevallen, Lat. vestiti sericis et 
stolis candidis et tbiariset noiversis ornatibu». 

9 In[r/] : hs. In 

10 blynekende : verb. uit blyneken; de is boven den 
regel tusschrn h'yncken en angesichte bijgeschzonder 
aanw. 

14 leitteien : T.at. lectoralia — gouldef..,] : na dit 
7voord een : 

15 boiche : verb. uit boche; de i is boven den regel tus- 
schen o en e bijg., zonder aanw. — ghescr[e]ven : hs. ghe- 
scruven 

16 si : ui. de oude mannen en vrouwen 
/7 Melodien : de M is niet gerubriceerd. 

Ind doe sij d[o/]r dese mure gengen als sij doir 
die eirste deden [,] so seghen se aldair vele sittene 
die gemacht weren van gouldef,] van perlen md 
van allen maniren van Preciosen steinen ind over- 
decket mit Preciosen sijdenen clederen daer alde 5 
manne md wijve mit siden en clederen up saten [...] 
ind witen stolen ind cronen md mit allen zierhey- 
den dat die siele al sulc nye en had gesiene noch 
gedeneken en konde Ind elc van hem had een 
blijn[r/*//]de ansichte als die schijne der sonnen in io 

den midden daghe[.] Hoer har was gelijke den 
goulde Ind se hadden guldene cronen op hare 
hovede ind mit alsulcken steenen vertsiert Ind oec 
weren lectrijne van goulde vur hem daer boeke up 
laghen geschreven rait guldenen litteren Ind se 75 
songen onsen heren alleluia mit einen nuwen 
sanghe end mit soe soeter melodyen dat eene 
ziele die hoer stemme eens hoerde dat se alle ver¬ 
driet dat vurgeleden || were vergeten moeste Aldus bi.so* 

I d[0/]r : hs. daer 

6 saten [...] : na saten aan het begin van den volgenden 
regel staat oen zwart doorgehaald. Zie verder noot bij K. 

7 witen : tusschen t en e een klein inktvlekje. 

9 hem had : hs. had hem 

10 blijn[^«]de : hs. blint konde ; de kop. kon waar- 
schijnlijk niet lezen 7vat er in het hs. stond, waaarvan hij 
afschreef. 

B / 2 d'e/’jr. . deden : doir d. ijrste gingen soc 
2 dair voel zcdelcn 3 ende van p. zie N 5*6 daer 
alde manne f’nd wijve mit sidenen clederen up saten 
ontbr. 7 ende witten stoelen myt cronen 9 hem 
allen 9-/0 een t dat aensicht blenckende 10 als die 
sonne schijnt toe middage // Ende sy hadden oir (lees 
hair) gelijk g. /--'j op oir hoift die myt alsulcken st. 
waren v. tj-'4 Mcr oic waren litteren (blijkbaar jout, 
zie de teksten» 13 lagen die myt g. litteren gcscreven 
waren /p moeste : solde — dus 

G 
waren leden also si door den eersten leden[,] so saghen si vele sittene die ghemaect waren van finen 
goude ende van geminen ende van menigher manieren van precieusen stecnen[.] eene andere 
maniere die schenen van finen[...] peerlen van horienten[.] De se syegyen ende sittene si waren 
over || dect met alte scoonen precieusen cleederen ende daer up saten boude mannen ende wiven 

5 die ghecleet waren met alte scoonen cleederen[.] //are scoonhede ware onmueghelic te vertellene 
Ende si waren 00c ghecleet met blikenden stoolen ende met initers ende met alder bande verschie- 
ringhen so dat tondalus dochte dat hij noynt sulke chierheit ghesien en hadde in der weerelt noch 

/ door den : hs. doorden 2 geminen : Lat. gemma j-j eene... horienter : bijgevoegd% niet in Lat.cf\ 164/9 
j finen[...] peerlen : tusschen deze twee woorden staat go rood op z’.eart doorgehaald, blijkbaar het begin van 

goude — syegen = zetel, Fransch siège, zie Verdam i. v. »iegie 

% 
1 
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doe sij doer dese mure ghingen als si doer die irste 
daden, so sagen sij daer voel sittene. die gemaect 
waren van golde ende van perlen. ende van allen 
manieren van preciosen stenen Ende die overdect 

5 waren mit herden duerberen sidenen clederen 
Daer olde manne ende wijven op saten. die gecle- 
det waren mit sijdenen clederen ende witten stolen 

bt. 162b ende || mit cronen ende mit allen scierheiden Dat 
die ziele nyc alsulken gesien en liadde noch 

10 gepeynsen en mochte Elc van hem allen hadden 
aensichte blenckende als die sonne schint toe 
middage Ende hoer haer was gelic den golde 
Ende sij hadden gulden cronen op hoer hovede. 
ende mit alsulken stenen versieit Ende oec waren 

iS lectrijnen van golde voer hem daer boke op lagen 
bescreven mit guldene letteren Ende sij songen 
onsen heren alleluia mit[...] enen nyen sange. 
ende mit soe sueten melodien. dat een ziel die 
hoer stemmen eens hoerde, dat sij al verdriet dat 

ei. 162c 20 voergeleden were I vergeten moest Aldus stont die 

ƒ7 rait [...] : hs. mit mit 

20 Aldus: Al aan het einde van den regel. 

BI i si ontbr. 2 deden 5 herden ontbr. 6 ende 
ontbr. 8 het tweede mit ontbr. 10 allen ontbr. 12 dat 
was is lectrijnen: stoelen 16 ghescreven 17 gesan- 
ge 18 sueter 19 stemme 20 voerleden is 

als si doer de muer waren alse doer die andere | 
saghense voel sitten van golde ende van dieren 
steynen algemaect Ende alle ghedect mit sijdenen 
sitcley deren ende daer op saten alde wijve ende 
manne gecleyt mit sijdenen cleyderen ende witten 5 
stoelen ende mit huven ende mit mennigher sier- 
heit des die ziel noyt en hadde ghesien noch en 
hed mogen pensen Ende elc aensichte van dien 
was bikkende alse die sonne inden myddaghe 
Oec hadden si haer gelijc golde ende gulden chro- w 
nen op hoer hoeft ghesiert mit gesteynten | Voer 
hem stoenden silverenen | lesseneren ende daer op bi.246 
bueke mit gulden letteren Dese songhen gode al 
eyn nuwe liedekijn mit so sueten luyde | dat 
die ziel al vergat datsi overleden hadde Dit sijn[,] 15 

4 sitcley deren : Lat. ... pretiosissimis sericis cooperta 

(sedilia) Kil. i. v. sericum <■==. fl In weel, sammet, serica vestis 

■= fluweeleo, satijnen kleed. Voor de laatste bet. zie r. 5. 

Sitcleyd niet bij Kil. Plant. Oud. — Verdam i. v. aitcleet 

= tapijt gespreid over eene zitbank. — saten : verbeterd 

uit satten; de eerste t is zwart geè'xpungeerd en rood 

loodrecht doorgehaald. 

5 sijdenen cleyderen : vestiti sericis, zie r. 4. 

6 buven : zie Verdam i. v. huve. 

7 des: tta dit woord staat op het einde van een regel 

nog een d waaraan echter geveegd is. 

9 bikkende 1 Lat. splendida 

14 een nuwe liedekijn : zie de andere teksten. Lat. 

cantabant domino Alleluja cum novo cantico 

15 die ziel: het Lat. bedoelt eene ziel, zie de andere 

teksten. — Ka hadde is wat vergeten, zie de andere teksten. 

A / de : dien — den andren 3 alle : die 4 sitten 
cleederen — alde : bey 6 ende mit huven ontbr. 
7 des : dies — g. e. h. 8 elx 9 alse : also seoene 
als die 10 gelijc van 13 ende dese 

G 
ne ghcene crcatuere sout moghen ghesegghen no ghepeinsen[,] want dese chierheit docht hem 
boven allen weinschen Ende haer lieder aenschijn blecte ghelijc der sonnen te mirldaghe Ende 
haer[...] haer was te siene ghelijc den goudef.] Si hadden 00c guldine croonen up haer hooft die 
verchiert waren met dierbaren steenen Ende 00c so stonden voor hem lieden ghuldine lesseneers 

5 daer boucke up laghen met guldinen letteren al ghescreven Ende si songhen gode alleluya 
met eenen niewen sanghe ende met soeter melodien Dat eene siele die eens dien soeten 
sanc hoorde ende den luut hoorde verghadt al dat so leden hadde Aldus so bleef tondalus 

/ ghepeinsen ; hs. ghe peinsen — dese : verbeterd uit deser; de sloU r is schuin rood op zwart door gehaald. — 

want dese : dese twee woorden zijn door een zwart verticaal streepje van elkaar gescheiden. 

3 haer[...j haer : tusschen deze twee woorden een loodrecht streepje wellicht om de twee homoniemen te schei Jeu. 
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bi. sub Alsus stont de sele in der steden da si || den eirsten 
sanck gehoirt hadde ind de sessele gesien had- 
de myt wonderlicher genochten Do sachte der 
engele zo ir [:] Z>it synt de hilgen de om gotz 

5 testament yren licham over gaven ind ir stolen in 
des lammes blode woischen Dit sint si[,] sach 
hei[,] de in reyneicheit levenden[,] de zo eyner 
tzit de schoult des vleisches betzalden Ind de ander 
tzit irs levens over brachten in dem deinste godes 

io off om cristus willen worden geraartilt off sich 
selver crucigeden myt den sonden ind vulen ge- 
noichten infr/] soberlichen ind gerechlich ind 

6i Sp* goderterlichen leefden Her om haven si verdient [| 
de crone der verwynyngen[.] Dit synt hilge manne 

iS ind vronde godes geworden 

de glorie van den hilgen xnonchen ind 
nonnen ind canonchen 
Mer do dese sele ernstlichen om [sach do] sach si 
als scharen ind vil tenten van purpure ynd wisse 

jo siden docheren Mit golde[,] selver ind siden yn 

stoent die ziele in die steede daer sij den eirsten 
sanck gehoirt hadde end die sittene gesiene had 
mit wonderliker gcnoechten | Doe segede die 
Engel toe hoer Dit sin die heiligen die om gods 
testamenten hore lichame overgaven end hoer 5 
stoelen in des lammes blode woeschen | Dijt sijn 
se[,] segede hi[,] die in zuverheyden leveden[,] die 
die te enen tijden die schoult des vleysches betael- 
den End ander tijt hoers levens overbrachlen in 
den dienste gods off om cristus willen woirden 10 
gemartelt off hem selven cruysten mit den sonden 
end den vulen genuechten endf...] soberlijcf,] 
gerechtelijcf...] end godertirlijc leveden | Hir om- 
me hebben se verdient dey crone derf...] verwin- 
nijnge | Dijt sijn hillige manne ind vriende gods 75 
ge woirden | 

Die glorie van den hilligen moniken 
Nonnen ind Cafnjoniken 
Mer doe dese zielef...] ernstelich omme sach Soe 
sach se alse scharen ind vele tenten van purpure 20 

ind witten sijdenen lakenenf,] mit guldenef,] 

4 $ Lat. Isti sunt sancli, qui pro testamenlo dei sua 
corpora tradideruot ei in... 

5 ind s opgelost uit in* 

6 woischen : vetb. uit woschen; de i is tusschen o en 
s bygeschr.% tonder aanw. 

11 Lat. sive semet ipsos cum vitiis et concupiscentiis 
crucifigentes; cf. Gal. 6/24 : Qui autem sunt Cb rist i, camera 
suam cruofixeiunt cum vitiis et concupiscentiis en volgende 
plaats uit Griseldis 34 door Verdam vermeld ; die Chris¬ 
tus toehooren, die bebn oor vleysch gecTuyst myt den sun- 
den ende quaden begerten. 

12 in[</] : hs. in 

18 [jach do] : niet in het hs. 

IQ als scharen : Lat. quasi caslra — vil : de v is slecht 
gemaakt. 

IQ-20 wisse siden docheren : Lat. papiiiones plurimas, 
purpura et bisso, auro qnoque. 

5 overgaven : hs. overgaenven ; en is Z7cart doorgeh. 

12 endf..,] soberlijc : tusschen dese twee woorden staat 

sobel, fout voor sober, rood op zwart doorgehaald. 

13 gerechtelijcf,..] : hs. gerechteiijc gerechtelijc 

14 derf...] : na der de lettergr. wer, fout voor ver, 

Mwart door gehaald. 

18 Cafrijoniken : hs. Camoniken 

IQ zielef...] : na ziele de letters er J, fout voort rnf- 

(telir), zwart doorgehaald. 

B 2 sy die secleien g. h. 5 testament — over¬ 

geven in des lams bloede oir stoelen dwogen 8 tijde 

— scolt 10 off: ende 11 gemertelijt /-» enclc vuelen 

17-18 monickcn ende mcechden ende nonnen 2: golde 

G 
staende met grooter ghenouchten Ende in de stat daer sij eerst desen soeten sanc hoorden ende 

bi.2u<i saghen | Noynt so ne was clerc so wel ghefondeert | van clcrgien no so groot meester dat si vulcomelic 
mochten ondbinden Alleluya so groot cyst Doe seide dinghele tote tondaluse [:] Z>it sijn de ghene 
die in suverheden leefden inder weerelt in haren tijt ende daden dat si sculdich waren te doene 

5 naer den vlcessche in wetteliken huwelike | ende leefden altoos in suverheden in gods dienstef,' 
of de ghene die martelic om gode dooghdenf,] of die hem selven cruusten om gode ende haer sonden [,* 
of om hare begheerte te doene anghinghen tlevcn van penitencicn ende in abstinencien ende in pinen 

• 

2-3 Noynt... so groot eyst : door den vertaler bijgevoegd. — clerc so wel ghefondeert : deze woorden staan 
onmiddellijk onder de afschrijving en zijn onderaan de biz. als reklarne herhaald. 

3 ondbinden : verklaren, verhalen, mededeelen, zie Verdam% i. v. ontbinden I, 7 en 8 
j-5 D\t sijn... huwelike : Lat. Isti sunt, inquit, continentes, qui per aliquod tempus carnis debitum persolventes; 

de vertaler heeft elk woord in 't Ndl. overgebracht, maar aan *t geheel een andere bet. gehecht. 
5 ende leefden... : Lat. (peisolventes), reliquum vite temporalis in servitio dei [duxerunt], sive martyrium pro 

Christo patientes 
tf.7 of die... : te doene : (patientes) sive semet ipsos cum vuils et concupiscentiis ctucifigentes; volgens Lat. is dus om 

gode overbodig en ts om hare begheerte te dcene lep. van cruusten en niet van angbingen,£0<?a4r de vert. schijnt te bedoel. 
7 anghingen... : Lat. (crucif.) sobiie et juste et pie viventes; penit. ende ab&tin. — in pinen ende in arbeite —> in carit. 

ende in ootmoed, zijn blijkbaar als doubletten te beschouwen; duidelijker ware het o. i. te lezen van abst. en levende, 
dat geheel overbodig is weg te laten. 154/2. 
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ziel in die stede, daer sij den irsten sanc gehoert 
hadde. ende die sittende gesien had mit wonder- 
liker ghenoechten Doe sechde die engel tot hoer 
Dit sijn die heiligen die om gods testament hoer 

5 lichame over gaven, ende hoer stoelen in des lams 
blode dwogen. Dit sijn si sechde hi. die in suver- 
heiden leveden. Die tot enen tijden die scholt des 
vleisches betaelden. ende die ander tijt hoersf...] 
levens overbrachten inden dienste gods. Of om 

io cristus wille worden ghemartelit. Of hem selven 
tl'r6ad crusten mytten sunden. ende I mit den vuelen 

genuechten Ende soeberlic. gherechtelic. ende 
guedertierlic leefden Hier om hebben sij verdient 
die crone der verwijnninge Dit sijn heilige mannen 

75 ende vriende gods geworden 

[Die glorie vanden heiligen moniken 
nonnen ende canoniken] 

MEr doe deze ziele eernsteliken om sach. Soe sach 
sij als scharen, ende voel tenten van purpere ende 

20 witten sydene lakenen. Mit golde. ende mit silver 

2 sittende : lees sittene? Zie de andere teksten. Lat. 

Stetit igitur anima in allo loco, ubi prius concentus viderat 

et sedilia mirabiliter delectata. 

8 hoers [.,.] : na hoers eene letter s rood op zwart 

doorgehaald. 

BI 2 sittene 6 dwogen : wieschen — si sechde hi 
ontbr. tf-7 suvcrheiden : reynicheiden 7 tot eenre 
tijt 8 vleisches : lichams iG-12 of hem... genuechten 
ontbr. 12 ende gerechtlic /j goedertirlicken 14 sijn 
die 16 Titel ontbr. 18 Soe : Doe 20 lakenen — ende 
ontbr. — silver ende seydene 

seit hi dingel[,] die heyligen die omme gods or- 
conscap horen lichame gaven Ende hoer stoelen 
dwoeghen in slams bluet | Dit sijnse die daden datsi 
sculdich waren te doen | ofte die martilie omme 
gode ontfinghen Ochte die hem selven mit be- 5 
gheerten te wederstaen ende quaetheiden cruysden 
Ende daeromme verdiendense te hebben die 
verwinlike cronen Dit sijn heylige manne die ghe- 
maect sijn die vrinde gods 

die glorie der heiliger monnichen ende io 

canonken ende nonnen 

Ende alse die ziele hoer oeghen hoesschelic omme 
sloech. so sach si alse castelen[...] tenten ende 
pauwelioene mennich[,] van purpure ende van 
fluele[,J van golde[,] van silvere ende van zijdene /y 

/-j orconscap = getuigenis. Zie Verdam aldaar. 

3 Het streepje na bluet is rood op zwart. 

5-6 zie noot bij K. 

8 verwinlike crone : Lat. coronas triomphales. Kil. i. v. 

verwinnelick : invincibilis, ezpugoabilis. 

12 hoesschelic : Lat. curiosius; deze bet. is bij Verdam 

i. v. hovescelike niet opgegeven. 

13 tenten : voor dit woord staat te geëxpun• 

%eerd en rood en zwart in verschillende richtingen door• 

gehaald — tenten ende pauw. : dubbele vertaling van 

papiliones. 

A / hi ontbr. 2 ende die 4 ocht 5 Ochte : oec 
die 6 ende : die to-n Titel ontbr. 12 Maer als — 
hoesschelic ontbr. 

Q 
ende in arbeite ende levende in cantaten ende in ootmoedichedenf.] Dit sijn die haren lichame 
leverden voor gods testament ende die hare stoolen dwoughen in des lams bloei[.] Z?aer omme so 
hebben si verdient de onverwinlicke croone te hebbene want dit sijn helighe menschen ende alle 

gods vrienden 

5 Maex als tondalus neerstelic sach al omme so sach hi vele paulioene ende tenten die wonder- 
licke scoone waren te aen siene ende onder sneden gheraaect van purpure ende van semite ende 

H 274b yan alderande siden ende van goude ende van finen selvere[.] Z?aer in so hoorde tondalus snaren || 

ƒ«3 Dn... bloct : zou moeten staan op 150/3 na toodalusc. 
2 3 Z>aer... hebbeue: zou moeten volgen op ootmoedichcdcn r. 1; Lat. (viventes) et ideo coronas triumphales meruerunt. 

7 alderande : hs. alde rande, alde aan het einde van den regel.— semite = fluweel, ztjfluweel, zie Verdam i. t'.samijt. 
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bf. poa 

K 

wonderlicher costlicheit gemudit Da in songen 
orgelcnf,] tzimmelen[,] harpen [,] bongen Ind an¬ 
der manneren van soissem gelude Ind si sacht zo 
dem engele [:] Wat selen horen dese[...] tenten ind 

5 pauwelicne zo Der engele sachte [:] D\i is der hil- 
ger monnichen ind nonnen raste De bli- || delichen 
ind ynnentlichen volgeden yrre gehorsamheit in[üT 
voldeden si[,] de siyren oversten geloift hadden [,* 
de mee verbliden onder zo sijn dan boven[,] de yren 

io eigen willen leissen ind eyns anderen willen deden 
Also dat si warlichen mogen sagen [:] Dm hais 
mynschen boven unse hoveder gesat[,] wir geyn 
durch vuyr ind dorch wasser[,] d[u] hais uns us 
geleit in verkoelynge De in den tziden dat si in 

#5 dem licham waren hemelsche dynge smachden 
Ind ire tzongen bewarden neit alleyne van quait 
sprechen Mer ouch om de mynne des swigens so 
brydelden si sy etzliche tzyt van goede zo sprechen 
De zo unsem J heren sagen mogen [:] IVir haven 

silvere ind sijdene in wonderliker co[j]tclheit ge- 
mact | Daer ynne songen orgelenf,] tymbalen[,J 
harpen[,] bongen end andere manieren van sueten 
gelude ind se seghede to den Engel [:] Wat 
sielen hoeren dese tenten ind pauwellionen toe Die 5 
Engel seghede Dat is der helÜghen moneken end 
Nonnen || raste die blidelic rnd ynniclic volchden bi.sob 

hocrre gehoirsamheit end vol deden sc[,] die sie 
hoiren oversten geloefft hadden [,] die mer ver¬ 
blijden onder te wesen dan boven [,] die horen io 
eygenen wille lieten end eens anders wille deden 
soe dat se gewaerlic mogen seggen | Du settest 
menschen boven onse hovedenf,] wy giengen 
doir vuer[...] ind doir watere end du heves ons uut 
geleydet in vercolijnge Die in den tijden dat se in J5 
den lichame sijn hemelsce dingen smaecten Ind 
hore tongen wachteden neit allene van quaeden 
sprekene mer oec om dye raijnne des swigens so 
breydelen sij se som tijt van gode te spreken Die 
tot onsen here seggen mogen [:] Wij hebben 20 

1 en vlg. Lot. in quibus cordas et organa, tympana quo- 

qae et cytharas cum organistris et cyrnbaliscaoentea ceteraque 

omoia rausicorum genera suavissimis sonis audierat conci- 

oentes et ait ad angelum... — tzimmelen : bijvorm van 

zimbele, wzarnaast in Mhgd. ook nog zimbal, zimbel, 

zimel; op blz. 136 komt ook de vorm tymbalen voor. — 

bongen ; Mhgd. bunge = trommel, pauk. De vertaling 

geeft het Lat. suavissimis sonis concinentes niet weer. 

4 dese[...] : hs. desen 

6-9 Lat. ...qui promissam obedieotiam his,qui presunt, 

hilares impendunt atque devoti, qui magis subesse gaudeot, 

quam preesse enz. 

13 D[r/] : hs. Do — zie Psalm 66/12. 

17 Mer : de M is niet gerubriceerd. 

19 Wir haven enz. : zie Psalm 88/3. 

i co[j]te)heit: hs. cotelheit, cf. N; de c kan men ook 

als t lezen. 

8 vol deden se : zie noot bij K. 

14 vuer[...]: hs. na vuer staat Ind doir vuer herhaald. 

B / in : mit — costelicheit 2 cymbalen j ende 
bongen — ende alle a. 4-5 Wat ..: engel Dese tenten 
ende pauwelioene wat ziele hoeren si toe 7 ende 
mynlic voldeden oir g. de sy gelovet hadden oeren 
oversten 13 boven onse hovet 75 in den tijt 
16 sijn : waren 18 so onibr. 19 som tijt onibr. 

G 
luuden ende oighelen ende tamboeren ende santorien[,] tibolen ende alderande musiken ende instru¬ 
menten van musiken te samen singhen[.j Dit luudde met onvertalliken soeten lude Doe sprac tondalus 
tote den Inghele [:] Wat moghen dese tenten ende pauwelioene bedieden Dit es der moneken ende 
der nonnen ruste],] die blideliken ende devotelic leven ende onderdanich sijn haren uppersten Ende 

5 die meer begheeren onder te sine dan boven ende die haren eyghenen wille laten ende doen den 
wille van cristuse Ende so keerde hem tondalus omme ten Inghele \vacrt[.] Doe sach hi alte scoone 

/«J Zie Lat. bij K; hier is de vertaling van G beter. — santorie ^ citer met 10 snaren, zie Verdam, i. v. salterie 

ƒ tibole : volgens Verdam « verkeerde lezing voor cibole, hetzelfde als (of verschreven) cibale, andere vorm van 

cimbale •; het woord is alleen uit deze plaats bekend. 

3 Inghele : de I is niet gerubriceerd, id. r. 6% 

$-6 ende doen den wille v. cristuse : aliene voluntati obtemperant. Wat, volgens hel Latijn, volgt op cristuse 

staat op bl. 276a van af Ay heere tot op bl. 277b... sceptre in sijn hant. De volgende regels over den boom zyn een korte 

samenvatting van de volledige en juister vertaalde beschryving van denzelfden boom op bl. 277a : Doe sach tondalus 

daer staen eenen grooten boom enz. 
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ende mit sijdene in wonderiiker kostelheit ghema- 
ket. Daer in songen orgalen Cynabalen, herpen, 
bongen ende ander manieren van sueten geluede. 
ende sij sechde totten engel. Dese tenten ende 

bi. 163a 5 pauwalionen. wat zielen || hoeren sij toe Die engel 
sechde Dit is der heiliger moniken ende nonnen 
ruste Die blidelic ende mijnlic volgede hoere ghe- 
hoersamheit ende voldeden sij die sij hoeren over¬ 
sten ghelaeft hadden. Die meer verbliden onder 

10 te wesen dan boven Die hoeren eigenen wil lieten, 
ende eens anders wille deden Soc dat sij ghcwaer- 
lic moegcn seggen Du setteste mcnschen boven 
onse hovede Wij ghinghen doer vuer ender doer 
water ende hu heves ons uut gheleit in vercolinghe 

/5 Die in dien tijden dat sij inden lichaem sijn hemel- 
sche dinge smaken, ende hoer tonghe wachtede 

01. :6jb niet alleen van || quaden spreken mer oec om die 
mijnne des swyghens soe bieidelen si se somtijt 
van gueden spreken Di[*] tot onsen here seg- 

20 gen moeghen. Wij hebben ghcswegen ende sijn 

r kostelheit, zie 133/8 
ij Wij : de W is niet gerubriceerd. 

19 Di[e] : hs. dit 

BI / costelicheit 2 cymbulen. harpen. 4 sij: 
die ziel 7 blijdelicken ende mynlicken 9 Ende die 
// ende deden cens anders wil 12 seggen tot gade — 
du sattes /.<? in dien : inden 16 wachtede : hueden 
18 so breydelden sy oer tonghe 

mit menniger wonderlicheit gemaect Ende daer in 
hoerde si snaerspel[,] orgelen[J tamburen[,] her¬ 
pen ende vedelen ende mennigherhande luut van 
musiken Ende dziele vraechde [:] fFïlker zielen 
rast is dit Ende dingel antwoerde Der monnichen 5 
ende der nonnen die gehoersam sijn blijdelic[,] 
die niet en willen voert ghetrocken sijn | ende alle 
hoers selfs wille laten So datsi wel segghen moghen 
inder waerheit [:] Ghi hebt luyde geset boven 
onse hoeft[,] wy sijn leden doer water ende doer 10 

vuyer | ende ghi leydet ons int cule Ende die oec 
in die werelt thiemels fl guet ghesmaken ende die hl' *sa 
hoeren tonghen quaet verbieden te spreken Ende 
die tot gode segghen moghen [:] W\ sweghen ende 

1 gemaect: verbet, uit maect; ge boven den regel br/ge¬ 
schreven met aanw. 

2 tambureo ; Kil. i. **. tamboer = tympanum. 

j vedelen geeft het Lat. niet weer, zie noot bij K. 

6-J Zie noot bij K. 

7 voert = voor 

A / doermaect daer si in hoerde 4-3 Ende seide 
wat sielen sijn ende dingel antwoerde hacr dats der 
6 die inder gehoersamheit blide waren ende niet voert 
getrocken en wouden sijn ende al haers selfs wille 
lieten 8 moghen seg. 9 inder : ter 10 ende wi 
lo-ii dor vier dor water 12 inde 14 swigen 

G 

eenen boom met scoonen telgheren ende met scoonen bladeren[,j die seere soetelic rooc boven allen 
specien[.] iTnde daer saten ondere vele sielen eene groote menichte Doe vraeghde tondalus [:] PFat 
dueghden daden dese zielen die hier rusten onder desen boom Doe seide dinghele [:] Ztesen boom 
es de figuere vander heligher kerken Deze sielen die ghiere onder siet sitten dat waren fonderers der heli- 

5 gher kerken ende bescermers want sij pijnden hem te stichtene dbroedersdp vander heligher [&r]ken 
ende sterctent metten goede dat siere toe gaven ende lieten dat weerlic goed ende verwandelden haer 

5 [>^r]ken : hs. keo, aan het begin van den regel. 
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geswigen Ind syn veroitmodicht swigende van 
goede ind myt dem horen unser oren waren wir 
dir gehorsara[.] yllsusdaynnyge mynschen woenen 
in pauwelionen da si sonder aflais in syngen ind 

5 loven unseyr alre behelder ind vei loser ind den 
gever alles goedes Do sacht de sele [:] Is it dir 
leif so wil ich dar nare gayn end besien de gene de 
dar ynne synt Der engel sacht [:] It is myr lief 
dat du si seis ind hoirs Mer du yn salt neit zo in 

ro ingayn : Want dese gebruchent der intgegenwor- 
dicheit d[<f]r hilger driveldicheit end we eyns zo 

bi, 90b en engaeit Hei [| vergeisset allet dat vur geleden is 
Ind en wirt nommerme gescheiden van der hilger 
geselschaf behalven eyn joncfer de verdiende zo 

15 werden gevoeget myt den choercn der engelen 
Do gyngen si dar narre ind sagen dar bynnen 
monche ynd nonnen de waren gelich den engelen 
Ind yr stymmen schennen yn soissicheit ind en 
genoichlichkeit boven alle instermenten van sois- 

20 sem gelude Ind all was it dat alle de selen de 

5 ind : opgelost uit in*. 

7 end : opgelost uit en 

tl d[e]r: hs. dir. — hilger driv. : hs. hilgerdriv. 

13-14 hilger geselschaf: hs. geselschaf hilger met aan- 

wijting dat de volgorde der twee woorden omgekeerd 

moet worden, — Lat. nisi forle virgo fuerit et conjnngi me- 

reatur choris angelorum. 

tg instermenten : hs. instrementen met aanwijzing dat 

de volgorde var. r m e moet omgekeerd worden. 

geswegen ind sijn veroitmodiget swigende van 
gode end mitten horen onser oren wer[*«] wy dy 
ghehoirsame Dusdane menschen [hebben] tronef,] 
pauwellione daer se [r]onder afflaten in singhen end 
loven onser alre verloesser end den ghever alles 5 
gods Doe segede die ziele Ist dy lyeff so wille ic 
daer naerre gaen ind siene die ghene die daer 
bijnnen sijn Die Engel segede [:] 7is my lieff dattu 
se syeste end hoerste mer du en salste neit tot 
hem ingaen | Want dese gebruken die tiegewor- 10 

dicheit der heiliger drivoldicheit end wie eens tot 
hem ingaet || [...] hie vergeet all dat vurleden is */• 
end en wort nummermeer gescheyden vander 
hilliger geselschapp[,] behalven een jonffer die 
verdiende toe werden gevoget mitten choren der '5 
En geil Doe giengen se daer naerre ind seghen 
daer bijnnen moneke Ind nonnen die weren gelijc 
den Engelen end hoerre stemmen schenen in 
sue[...]ticheyden end genuechlicheyden boven alle 
Instrumenten van sueten gelude Ind all wast dat 20 

2 wei [en] : hs. wcr 

3 [hebben] : niet in het hs. — trone : deze lezing is 

juister, cf. N en B. Lat. His tales habent thrones ct papi- 

liones. 

4 [rjonder : hs. onder 

12 ingaet : de t is verbeterd uit n — [...] hie : Aan het 

begih van fol. 81a zijn de woorden Want dese gebruken die 

liegenwordicheit der drivoldicheit Ind wie eens tot hem 

ingaet herhaald. 

19 sue[...]ticheyden : hs. suechticheyden cf. 158/6*7. 

20 all wast: hs. wast all 

B 2 hoeren der oeren waren 3 hadden trone 
4 5 songhen ende loveden 6 Ende die ziele seide 
9 du en salter // soe wie 13 verscheiden 14 beh. 
enz. : ten weer oftet een jonffer weer ende v. deze 
lezing is veel duidelijker dan al de andere 19 zueti- 
cheit ende ghenuechlicheit 20 alle waest 

O 
bi. rj5a abijt ende wachten hem || van vleesscheliker begheerten ende ghenouchte[,] die jeghen de siele regneren 

ende leefden soberlicke ende gheestelike ende gherechtelijke[.] in minnen[,] in cantaten ende in 
ootmoedicheden Dese ontbeiden de salighe hope diese niet en heeft bedroghen also ghi hier sien 
moghet Doe sprac dinghele [:] Gaen wij noch voort tote deser sielen[t] du suis noch meerdere wondere 

5 sien ende gloriën 
Doe si voort waren gheghaen so saghen si eenen muer die hooghere ende scoondere ende claerdere 
was dan eenich vanden anderen mueren vorseit[,] want hi was ghemaect van alderande precieusen 
steen en die raenigherande waren [.] He t scheen dat hi ghefondeert was met goude over moertere 
Dese steenen waren cristalijn ende van peerlen van horienten[,] cristallis[,] briliaspis[,] jacintus[,] 

io sroaragdus[,] saphirusf,] onichius[J passius(\] scridius[,] trisopasus[,] ametestis[,] turciatus ende 

2 «oberl. e. gheest. e. gher.: Lat. fobrie et juste et pie vixerunt; cf. de vertaling der zelfde woorden op 150/7.1° m. 

in car. e. in ootm. zijn bij gevoegd. ' 3 Dese : de D is niet gerubriceerd. 8 ghefondeert enz. Zie Lat. bij K. 

9 peerlen van horienten : bijgevoegd, idem 148/2*3. — briliaspis : ongetwijfeld een koppeling van Lat. berillus 

en iaspis. 10 passim : Lat. topazius — scridius en trisopasus blijkbaar schrijffout voor sardius en crisoprassu*. 
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veroetmodiget. swygende van goede, ende mytten 
hoeren waeren wij dij ghehoersaem. Dusdane 
menschen hebben tronen ende pauwelionen. daer 
sij sonder aflaeten in sijnghen. ende loeven onser 

5 [a/re] verloeser ende den ghever alles guedes. Doe 
sechde die ziel Ist dij lief. soe wil ic daer naerre 
gaen ende sien die ghene die daer bijnnen sijn. 
Die engel sechde [:] //et is mij lief dat du se 

bi.tój# sieste ende hoer 1 ste. Mer du en salste niet tot 
io hem in gaen Want dese ghebruken die tegenwoer- 

dicheit der heiliger drievoldichcit. Ende soe wie 
eens tot hem in gaet hi verghit alle dat voci leden 
is ende en wort nummermeer verscheiden vander 
heiliger gheselscap. Behalven een jonefrou die 

15 verdiende te werden ghevoeget mitten choren der 
engelen. Doe ghijngen sij daer naerre Ende sagen 
daer bijnnen moniken ende nonnen die waren 
gelijc den engelen Ende hoer stemmen schenen in 
sueticheiden ende ghenoechlicheiden boven al 

20 instrumenten van sueten geluede Ende al wast dat 

3 tronen ende p. : waarschijnlijk verbeterde N naar 

Lat. Hi tales habent thronos et papiliones. 

BI i veroetmoedicht — swygende van goede ontbr. 
i-2 mytten hoeren onser oren als K, Lat. : auditu auris 
4 laven onsen ^ lief dat is mi lief dat du 9 salter 

hi: die - al /./jonefrouwe 19-20 alle instramenten 

wi sijn veroetmoedicht ende wi vensden ons van¬ 
den quaden ende wi waren dy[...] onderhoerich 
sot int hoeren van uwen oeren Dit sijn die sonder 
onderlaet gode loven Die ziele seide [:] Hetr[J 
wildi[,] ic wil naere gaen ende sien die daer in sijn 5 
Ende dingel seide [:] Hets my lieff dat ghijse siet 
ende hoert | mer en gaet te hem niet in Die gebruy- 
ken der teghenwoerdicheit der drijvoldicheit ende 
wie eyns te hem daer in cornet hi vergietet al dat 
hi overleden heet ende in woert niet ghesceiden to 

vander heiliger geselscap[,J en waer dat hi maget 
waer | dat hi verdien te te comen inden choren 
der ingelen Ende doe gingense naere ende sagen 
alrehende geordent volc[,J manne[,J Joncfrou- 
wen ende vrouwen init groter blijtscap | so dat r5 

1 wi ver.s ien ons : Lat. a bonis siluimuis et auditu 

auris tibi obedivtnius. 

2 [.••] onderhoeiich ; tusschen deze twee woorden 
staat een d schuin zwart en loodrecht rood doorgehaald. 

3 Dit sijn die : het Lat. is hier verkort, zie de andere 
teksten. 

9 vergietet : verbeterd uit vergitet, de e is boven den 

regel bijgeschrven met aanwijzing. 

IJ Juister vertaling Jan in de andere tekstrncJG.lf)9/4 

12 verdientc : de neerhaal der slotje is met een dikke 

streep naar boven links verlengd, zoodat hij samen met 

de t eenigszins den vorm van een d vet krijgt. 

tS mit groter blijtscap : voor deze woorden is wat weg¬ 

gelaten uit het Lat., dat juist ook in Vincentius ontbreekt/ 

zie de andere teksten. Aan het ontbrekende herinnert het 

volgende so dat die luut; mit grooter bl. staat niet in Lat% 

A 2 dy : u 3 desc die 4 loefden 6 seide : ant- 
woerde 7 macr gi en selter niet in gaen te hem 
8 der heileger drievuldicheit 9 te hem na cornet 
10 ende cn wordt 11 ten ware /^ten koere 13 Ende 
doen 14 mannen ende 15 ende vrouwen ontbr. Lat.: 
vidcrunt intus utriusque sexus monachos — so : ja 

G 
ghornatus Desen muer die van dusghedanen steenen blecte[,] hi verwecte alte zeere der gheender 
herten diene anscoudden in siere mennen Doe si aldus door den muer waren ghegaen doe saghen 
sij dat ooghe noynt en sach no hooren en hoorden noch dat noynt in menschen herte en was no 

èi.zysb en quam[,] |j dat cristus bereet heeft den ghenen diene minnen[.] W'ant si saghen die ix chooren der 
5 Inghelen dats te wetene | Angelos.[...] archangelos. virlutes. principatus. potestates. dominadones. 

tronus. cherubin. ende cherafin. ende si hoorden onsegghelike woorden die den mensche niet en 
behoorden te segghen Doe seide dinghele tote tondaluse | Hoort tondalus ende siet[,] helt dijn hooft 

/ verwecte : hs. ver wecte. 

1*2 bi verwecte... mennen : Lat. multum io sui amorem videntium meutes piovocabat; deze vertaling is juister 

dan bj K. 2 anscoudden : hs. an scouddeo. 4 minnen : de i is tot een inktvlek vervloeid. 

5 Angelos. [...] archangelos : tusschen deze twee woorden staat archangh rood op zwart doorgehaald. 
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bt. Qtb 

«i zo voeren hadde gesien myt seir groLsser clair- 

heit blencken: Nochtant gynek dese clairheit ind yr 
genot hli' h roechc ind altzo soisse geluit boven de 

glorie de .si vur gesien hadde Alle de instermenten 

5 gaven [| vr geluit «onder emantz arbeit Mer boven 
alle dese «missie heit «o gynek soissirheit van der 
geiftte stymnien ind «i hadden in yren stymmen 
ludef.,.] zo verheven geyne arbeit Want si en 

schenen ir lippen neit zo roeren end si in achten 

ïo ir [hendc\ neit up zo heven zo den instermenten 
der soisser geludc Nochtant also als eyn eicklich 

wolde also luden dc instermenten Want dat von- 
damente dat boven yrem hovedc was luchte sere 

ind da au heingen kotten neder wartz van feynen 
15 go!de[.J Dax onder waren gemenget roetgen van 

silvcr myt harde schoner inennige zo samen ge¬ 
ina* ht Da an hcyngen gulden neppef,] fionef,] 
tymbalen Ind schellegynne[,] lelien ind der drede 
de I schenen van gouldc ind onder desen dyngen 

7 hadden : verb. uit haden; de eerste d is boven den 
regel tusschen a en cl bijgeschreven, tonder aanw. 

8 linie : eerst vergeten. daarna tn margine naast 
•lymnien bijgeschreven. — [...] zo : voor zo aan het begin 
van den regel de letter I, blijkbaar begin van lude. 

9 etui j hs. f n 
jo ir : na h it het woord handen weggevallen ; idem in 

Br. N en BI. wal wet of* een getamenljke bron wijst. 
A/lóón B heeft de juiste lezing. Lat. nee manus ad instru- 
menta tnusica levnre curahant et ad libitum cujusque tarnen 
melos reannalMni. 

tl euk'ii l : verb. uit ecklich ; de i is boven den regel 
tusschen e en c <‘ij\chreven. tonder aanw. 

ij.13 voii i.Mt.cnie : Lat. firmamentom; tie ook Br, B, 
BI en noot bij /V. 

17 fi»ne : verb. int fion; de e is boven de n bijgeschre- 
ven% tonder aanw. 

ty tg neppe<«2. : Lat. de quibti* cyphi et fnle, cymbala 
et ttntinnabuU, lilia el spherule pendebant nurce. — tym- 
balen t zie 152/2 — Zie voor de vertaling van spherule de 
andere teksten ; voor lelien cf I68/16. 

l<) schenen : het tweede beentje der n is met anderen 
inkt bijgeschreven; en achter de n is nog wat uit gekrast. 

aJle die aielen dije sij toe voren hadde gesiene 
mit groter claerheit blencken nochtan gienek deser 
claerheit ind hoerre genoechlike roeke md dat alte 
suete geluyt boven die glorie die sij vur gesiene 
hadde Alle die Instrumenten gaven hoer geluyt 5 
sonder yemants arbeit mer boven alle dese sue[...]- 
ticheit soe gienek sueticheit van der geeste stem¬ 
men end se en hadden in horen stemmen lude te 
heffene ghenen arbeit Want se en schenen hoer 
lippen neit rorende end sie ein rukeden hare 10 

[hande] neit up te heffen ten Instrumenten der 
sueten geludef.] Ahchtan soe elc woulde [soe luden 
de instrumenten] want dat fundaitiente dat boven 
horen hovede was luchtede sere Ind dar an hen¬ 
gen ketene neder- || werts van fijnen goulde[f] dar t$ hi• 8th 

onder waren gemenget roedeken van silver mit 
harde schonen mengen te gader gemacht Dar 
[...]an hengen guldene nappe[,] fiolen[,] cimbalen 
end schelliken[,] lelien ind driende schijven van 
goulde ind onder dese dinge vloch eyn grote 20 

6-y *ue[...]ucheit s hs. suechticbeit, cf. 154/(9. 

10 II hare [handeJ : tie noot bij K. 

12.13 [soe ... instrumenten] : niet in het hs.; blijkbaar 

vergeten wegens het tweemaal voorkomende instrumenten. 

ij fun iamente : tie K en noot by N. 

18 [.,.]*n I Ai. han, wellicht onder invloed van *t voU 

gende hengen. 

19-20 driende schijven van goulde: Lat. spherule. 

B ; die dese ziele te v. 2 blenden 2.3 g. die 
claerheit van desen 4 alle die g. — toe voeren 5 die 
ontbr. 7 soe ontbr. — die sueticheit 9 en ontbr. 
w ii rukenden oir hande niet zie noot bij K. 12-13 noch¬ 
tant luden sy als elck wolde want 14 an ontbr. 
16 silvcrcn roedeken 17 mengingen 17 Endc dair 
iS nappen ende f. 19 lelien dreyende schiven al van g. 

G 
endc vcrghcct alle tidclikc saken Doe sprac tondalus Ay ltccrcf,] dese scoonheit en es niet te gron- 
dcernef,] hoe groote bequamelichcit ende hoe groote vroyIichcit|’,] hoe groote weerdicheit. hoe grote 
hoogheit. endc hoe mucghclic eyst inden Inghelen coor Knde dat eersaem ghetal vanden patriarken 
eiule vanden propheten endc te siene dat blickcnde gheselscip vanden martelaren ende vanden 

5 confcssooren endc te honrne hacrcn nieuwen sanc *ndc die melodyc vanden maeghdcn te anscouwene[.] 
die dinct mi alle scooncf,] den glorieuscn choor vanden apostelen ende dc verdiente van hem lieden 
so cs groot Doe sprar dinghele [:] Z?ovcn allen desen vrucghden so ne es ne gheene meerdere dan te 
scouwcne ctistus anschijn endc sijndcr ghebenedidcr mocdeif.] Ande van deser stat daer si stonden 

/ Ay : de A ii met gerubriceerd; id. r. j Inghelen. 1-2 te gromlceren — peilen, tie Lat. bij H. 
.ƒ ineughelir = prachtig, heeiltjk. Zie Verdam i. v. mogelike 
j-.V Heel dit gedeelte 11 óf corrupt óf teer gebrekkig vertaald; te siene op r. 4 hoort bij ghetal op r. 3 en bij 

*t volgende gheselscip — ende vanden cotifessocren zou moeten staan tn de plaats van van hem lieden so es groot na 
vetdiente op r. 6 hnert 11 nieuwen sanc endc die nielodye op r. 5 slaat alleen op *t volgende maegbden — te aenscouwen 
hooit bj het choor vanden apostelen — die dinct mi nlte scoone is bijgevoegd — die verdiente van hjm heden so es groot 
zou moeten luiden die verdiente vanden confessoren — Doe sprac dinghele is bijjevoegd, evenals sijnder gheb. moeder 
( Voor dit laatste vgf. bt. 279a. eerste regel en bt. 280b.) Blommaert tel een komma na propheten, na anscouwene en 
na hem lieden 1 Aan emendatie valt hier niet te denken. 
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si. tójH alle die zielen die sij te || voeren had ghesien mit 
seer grooter claerheit blinckende Nochtant ghinc 
dese claerheit en hoer ghenoechlike roeke ende dat 
suete geluut boven alle die glorie die sij voer ghe- 

5 sien hadde Alle die instrumenten gaven hoer 
geluut sonder iements arbeit. Mer boven alle dese 
sueticheit soe ghync sueticheit vander geesten 
stemmen Ende sij en hadden in hoeren stemmen 
lude op te heffen ghenen arbeit Want sij en sche- 

io nen hoer lippen niet te nieren Ende sij en rukende 
oen niet op te heffen totten instrumenten [der] 
sueten gheluude. Nochtant gaven [jy] gheluut 

41.164a alsoc een icgelic wolde want dat firmamen | te dat 
boven hoeren hovede was luchtede seer Ende daer 

/j aen'hingen kettene neder wart van fijnen golde. 
Daer onder waren ghemenget roedeken van silver 
mit herden schonen manigherhande menghingc te 
gader gemaket. Daer aen hingen gulden nappen[,] 
fiolen [,] cynabalen ende schelleken [.] leliën ende 

- 20 dreiende scijven van golde ende onder dese dingen 

1 te : naast sij, buiten den regel bij geschreven. 

2 blinckende : Lat. corruscabant. 

3 en : lees ende? De vorm en komt voel meer voor. 

u oen : zie noot op K\ — [<frr] * hs. totten, wellicht 

foutief herhaald; BI heeft ook totten. 

12 [sy] : niet in het hs. 

13 firmainente : de andere teksten hebben alle fonda¬ 

ment ; waarschijnlijk is deze laatste lezing oorspronkelijk 

en verbeterde N alleen, omdat hij firmamente duidelijker 

vond. 

IQ cymb.ilen e. sch. lelien : eerst vergeten, daarna 

bovenaan debiz. bjgeschr. met zivarte aanw. 

BI 2 blineken zie K 3 claerheit ende dat suete 
geluyt ende oer gcnoechlicken rocck 4 al 5 ynstra- 
menten 7 ghync : gaven, cene verwarring met ’t voor¬ 
gaande gaven — vanden 8 sij : die geesten — stem¬ 
men ontbr. to niet roerende — si en ruecten n in- 
stramenten totten 12 gaeft geluyt 13 firmanente : 
fondement als K. 14 luchtedc : lichten 15 kettene : 
teyken iG silveren 17 herden ontbr. — meniger- 
hande schoenheit te gader gemenghet ende ghemaect 
tg cymbulen — scelken 20 desen 

H 

die luut ende die claerheit ende die gore ginek | 
boven al datsi te voren saghen | Sonder yemants 
toedoen luyden die instrumenten Tfirmamente 
boven hoer hoeft blickede herde claer ende daer 
hinghen aen ketten van fijnen golde | mit silverij- 5 
nen geerdekijn ondermenct | ende al te seoen ghe- 
wracht Daer ane hingen nappe[,] vedelen[,] chico- 
len[J speldecselen[,] lilien ende speren ende al van 

3 Na instrumenten 'zijn weer een paar regels onver¬ 

taald gebleven, die echter in Vincentius voorkomen. 

4 blickede : splendebat 

6 geerdekijn : Lat. virgula, idem bij Kilüun. 

7 nappe : verbeterd uit nappen; de afkorting voor n 

is rood op zwart doorgehaald. 

7-8 cbicolen : Lat. cymba)a(?) 

A 5 fijn ketenen van goude 7-8 chitolen 8 alle 

G 
si. 276a saghen si alle die gloriën die si te vooren hadden ghesien ende 00c alle de voorseide tormenten | vander 

pinen Dwelcke dat ons creatueren seere verwonderen mach | waert dat gods moghentheit niet so groot 
en ware[.] Want si saghen trijke also cleene als die raye vander sonnen Ende voort in hoe wonderliken 
manieren dat si stonden in die selve stat daer si eerst quamen[,] sonder hem lieden omme te keeme so 

5 saghen sijt Doe so sprac die ziele Ay heere[,] ghi hebt mi hier brocht in deser vreughden[f] berecht mi 

I tormenten vander pinen : Lat. tupplicia penarum; dit penarum staat niet in Vincent ius. 

. 3 Lat. terranmi orbem qnast sub uno solis radio videre valebant; cf \ K. Br. N. — vander : Ar. vandeo, de x is verbe¬ 

terd uit de n — Ende voort in boe w. enz.: Lat. Et miro modo, cum sta rent in eodem loco, in quo prius steterant 

enz.; G begreep miro modo verkeerd. 
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vloich eyne grose schare van engelen de goulden 
vloegele hadden De myt lichtem vloge vleiende 
onder de ketten altzo soisse geluyt gaven den 
genen de it horden 

5 van eyme [...] groissen boume ind de 
selen de da onder waren dat de hilge 
kirche betzichent 
[is]nde do de sele dit seinde grose genoichte 
hadde ind woulde bliven staende so sprach der 

io engel [:] Myrek Ind si sach eynen altzo groissen 
boum wyt ind harde grois van loveren ind blomen 
ind harde drachtich van allen vrochten Ind en 
den telgeren des boumes onder den loveren won- 

bl QJl den vil vogelen van mench |] er hande [varwe ind 

1g mencher hande] sange singende inde beneden 
onder den telgen wassent leligen[,] rosen end 
alle manneren van wail ruchende krude off specien 
harde veil Ind onder desem boeme waren harde 
vil manne ynd wive setzende in goulden ind elpen- 

20 beinen sesselen de lovende ind benediden got 

schare van Engelen die guldene vlogele had¬ 
den [,] die mit lichten vloghe vligenden onder die 
ketenen alte suete geluyt den ghenen ghaven diet 
hoirden 

Van einen groten wijden bome end 5 

sielen die daer onder saeten dat die 
kerke betekent | 
End doe die siele dit siende grote genochte hadde 
ende woulde bliven stande so sprac die Engel 
Mercke[.] Ind se sach alte groten bom ind wijt ind *o 

harde gronne van louveren ind van blomen ind 
harde drachtich van allen vruchten Ind in den 
telgeren des boems onder die louvere woenden 
vele vogel e van mennigherhande [verwen ind men- 

nigherhande] sange singende Ind beneden onder 75 
den telgen vassenden lellen [,] rosen end all mani- 
ren van wall rukenden krude ind specien harde 
vele Ind onder desen bome waren vele manne ind 
wijve sittende in guldenen ende elpenbeen setelen 

74-/5 [verwen i. m.] : niet in het hs.; zie noot bij IC. 

B 6 die zielen 6-7 die die k, 9 sy wolde — 
staen soe seide 1112 ende die harde d. was 12 13 in¬ 
den telgeren ende loveren des b. woenden 75-7$ ende 
onder den boem wassen oic lelien 

3 onder de 1 hs. onderde 

5 eyme [...] : na de e een roode inktvlekf waaronder 

eene r, blijkbaar had de kop. eymer geschr. 

8 [EJnde : hs. ende ; de plaats voor de hoofdletter E 

is opengelaten. 

9 bliven staende : Lat. vellet ibidem stare. 

11 harde grois van loveren i. b. : frondibus et floribus 

viridissimam. Telgeren op r. 13 is ook vertaling van frons 

(in cujus frondibus) en telgen op r. 16 luidt in Lat. ramus 

(sub cujus ramis). 

74-75 [varwe ind mencher hande] ; niet in het hs.; 

stellig weer overgeslagen wegens het tweemaal voorko¬ 

mende mencher hande. 

16 leligen : cf. 156/18 lelien 

77 Lat..% et cunctarum herbarum speciemmque oderi- 

ferarum genera oriebantur. 

19-20 elpenbeioen : cf. vervrenwende 164/13-14. 

a 
noch voort van dat ic hier sie[.] Die ghene die ghi hier siet ghesmaecten hemelsch leven inden 
lichamef.J Zaer omme so ghebruken sijs nu ende sij wachten hare tonghe ende breydendense van 
quaetheden ende si oufenden haer leven al in dueghden[.] ^41dus so moghen sij segghen totecristume [:} 
fFine waren noynt hooveroorich hu te dienene met hooghen in gane[,] in stane[t] in allen diencrachten 

5 die ghi ons verleent[.J Zieve tondalus[,] dit sijn die tenten ende pauwelyoene hebben ende troonen 
boven den anderen hebben daer sij in singhen lof sonder up houden den almachtighen coninc van 
hemelrijke ende van cerderijke Doe sprac tondalus [:] Zyst raoghelic[,] ic souder gheeme naerdere 
gaen ende scouwen die ghene die daer binnen sijn Dinghele sprac [:] //ets mi lief dat ghise siet mde 

l Doe (157/5)... kier sie : niet in Lat. Her volgende tot op bl, 277b.; in sijn bant hoorde eigenlijk op bl. 125/6 te 

staan na cristuse. 2 ghebruken : tusschen de eerste e en de b staat \A,fout voor br, zwart doorgehaald. 

4 hooveroorich = onwillig, zie Verdam f. v. overhorich. 
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vloech een grote schare van engelen die gulden 
vloegelen hadden Ende mit lichten vloge vliegende 
onder den kettenen. die alte suete geluut den ghe- 
nen gaven die dat hoerden 

5 Van oenen groten boem. ende die zielen 
die daer onder saten dat die kerke 
beteikent 

ki. 164b [| ENde doe die ziele dit siende grote genoechte 
hadde ende sij wolde blijven staende. soe sprac 

10 die engel [:] Mercke Ende sij sach alten groten 
boem ende wijt Ende had herde groene loveren 
ende blomen Ende herde drechtich van allen 
vruchten[...] Ende inden telgeren des boems. 
onder die loveren woenden voel voegelen van ma- 

75 nigerhande verwen, ende manigerhande sange 
sijngende. Ende onder den boem wiessen oec 
lelien ende rosen herde voel Ende alle manieren 
van waelrukenden kruden ende specienEnde onder 
desen boem waren voel manne ende wijve sit- 

è!.i6Se2o tende in guldenen [ende] | elpenbeynen setelenDie 

2 Ende en».: zie de andere teksten. De lezing is onge¬ 

twijfeldfoutief; Lat. qui [nl. angeli) levi volatu inter cathe- 

nas volante*, tnavissimom et dulcissimum audientibns red* 

debant sonum. BI volgt weer gedeeltelijk K en N. 

8 ENde : blauwe E. 

/j vrachteo[...] : na vrachten staat van allen rood op 

zwart door gehaald. 

20 \ende]: niet in het hs. — elpenbeynen: hs. elpen 

beynen 

BI 2 Ende : Die — vliegende : vloegen 5-7 Titel 
ontbreekt. 8 dit sach ende grote 9 staen. — soe: Doe 
11 Ende alte groen 1. u allen ontbr. 14 die : den — 
voegel 16 wassen /; herde : alte — al 18 crude — 
ende specien ontbr. 

H 

golde | daer mennich ingei onder vloech mit 
guldenen vloegelen |] die mit horen lichten vloegen èi. 

ommtrent die kettenen gaven eynen sueten luut 

Van eynen groten wijden boeme dat die 
heylige kerke beteykent 5 

Alse deser zelen daer dus wel genuechde te staen 
Doe seide dingel [:] Ztesiet Ende doe sach si eynen 
herden groten boum | ende herde breyt mit lou- 
veren ende mit bluemen wel doer groyt | drach- 
tich van alrehande vruchten ende aen die lovere 10 

mennigerhande vogel | ellic singhende nae sijnre 
leyen ende oec onder dese telgeren u'yesen lilien 
ende rosen mennighe | ende alrehande wel roken¬ 
de croyde Onder desen boum waren voel manne 
ende wijve in guldenen ende yvorien cellen | ende 15 

1 onder vloech 2 hs. ondervloech met tusschen de r en v 

een gerubriceerd streepje om de twee woorden te scheiden. 

9 wel doer groyt: Lat. ... floribus viridissirnam (arbo- 
rem). 

12 leyen 1 Lat. ave* (muite divenornm coloram) et 

diversarum vocura cantantes et organizantes. Het niet ver¬ 

taalde muite divers, col. ontbreekt toevallig ook in het Lat. 

hs. in München nr 4569. Zie Verdam i. v. leye 

75 cellen : lees zetelen ? 

A 2 lichte 3 ende gaven 4 Titel ontbr. 6 Al»t 
7 doen tfendeofitór. 9-10 gedrachtich 75 yvorienne 

G 
kL *7<sb hoort[.] Ghine mochter niet binnen || gaen te hem lieden want ghinè siter niet toe[...]vercooren Want si 

ghebroken de blijscap vander drievoudicheit ons heeren die alte groot waren te vertellene Want so wie 
eens te hem lieden gaet hi vergheet al den rouwe die hem noynt over ghinc Ende comt hier inne[,] 
hine macher nemmermeer van hem lieden sceeden[,] en ware oft hi maghet ware rode hi verdient 

S hadde te commene ter Inghelen choore[.] Sij ghinghen bet naer ende si sagher binnen moneken ende 
nonnen die ghelijc waren den Inghelen Ende het scheen dat hare stemmen van claerheden ende van 
soetheden ghinghen boven allen instrumenten van claerheden oft van musiken ende al waest dat alle 

ƒ toe [...] vercooreo : tusschen deze twee woorden staat schuin zwart en rood door gehaald de letter g. 

2 die ... vertellene : by gevoegd. 

4 let op de zonderlinge verbinding van hi en maghet, cf. H155/11. 

5 bet: Lat. Et accedentes proprius. 
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solider afflais vur alle syn gaven ende waildaden 
Ind eyn ecklich van in hadde eyne goulden crone 
de wonneclicher vertzeirt was Ind in syner hant 
eyn goulden rode ind si waren myt alsolchen clei- 

5 deren gecleit as zo vuoren de monche gecleit waren 
De sele kerde si zo dem engel ind sachte [:] Wat 

hl. 9»k boemes || is dit ind de selen de da synt Wat goedes 
daden si do si [in] dem licham waren : Der engel 
sacht ir [:] Z>esc boem is eyn betzichnysse der 

io hilger kirchen Ind dese manne ind wyve de dar 
onden synt dat waren de stichter ind beschermer 
der hilger kirchen de einstich waren de zo stichten 
ind zo beschermen Ind om de waildaden de si 
hei an daden so vercrigent si ir broderschafï{\] ind 

15 om de weisselynge Aie aflf so leissen si dat werent- 
liche habyt Ind hoetten sich van vleischlicher 
begerten de intgen de sele stridet ind levende 

9J* in B der werelt soberlich [,] gerechtlichen /nd 

2 na hadde is wat weggevallen ^ zit de andere teksten. 

Lat. in capite suo. 

j vertzeiit : vet b. uit vertzert; de i is boven den regel 

tusschtn e en r bijgeschreven, tonder aanw. 

6 dein : opgelost uit d* 

8 [/»] : niet in het hs. — Let op de : na waren 

12 de ernstich waren : Lat, qui studehant 

ij om enz. : Lat. el pro beneficiis que sanctis largic- 

bantur ecclesüs... 

14^15 ind om ent. : Lat. et per illorum (nf. beneficia) 

commonitionem reliquentes secularem habitum, continebant 

ge a carnalibus desideriis. 

17 levende : Lat. vixerunt 

die loveden /nd benediden gode sonder afflaten 
vur alle sine gaven ind wael daden Ind elck van 
eme hadde up sinen hovede ein guldene crone die 
wonderlic vertsiert was || end in sine hant ene b: 
guldene rode Ind sije waren mit sulcken clederen 5 
geclet als toe voren die monicke geclet weren | 
Dese siele [...] kerde hoer ten Engel wart ind 
seghede [:] Wai boem is dit ind [die] sielen die 
daer onder sin wat goids deden sij doe se in den 
lichame weren | Die Engel seghede Dese boem 10 

is een betekenisse van der hilligher kereken End 
dese manne ind wijven die daer onder sijen dat 
weren die stichters ind beschermers van der hilliger 
kereken | Die ernstich weren die toe stichten end 
toe beschermen /nd om die wall dade dije sij her >5 
an deden so verkregen sij hoerre broderschap end 
om die wijsselinghen hier aflf soe lieten sij werlic 
habijt end hueden hem van vleyschelikcn begher- 
tcn[,] die thegen die siele streden ind leveden 
inrit r w'erlt [.. ] soberliken [,] gerechtelijc end 20 

7 siele [...] kerde : tusschen deze twee woorden staat 

de letter h; blijkbaar wou de kop. reeds het volgende hoer 
schrijven. 

14 ernstich X de n is slecht gemaakt; *t is juist alsof de 

kop. eerst de | wou schrijven en die dan in n veranderde ; 

blijkbaar meende hij dat die verbetering niet duidelijk 

genoeg tras en daarom schreef hij het woord ernstich met 
rooden inkt er nog eens boven. 

17 lieten : door het af geven van een rubricatie van 
blz. 81b is de letter 1 half verdwenen. 

20 wedt [...] : na dit woord sobel, fout voor sober, 
rood op zwart door gehaald. 

B i die l.s ende sy loveden 4 elc had in s. h. 
7 Ende die ziele — totten engel 10 Ende die c. 
14-15 ende die toe bcscet men 15 /-'isy der heyligcrkyr- 
eken deden /7 omrne wysselinge hier om leven (lees : 
lieten) sy w. h nj sti kien ende levenden 

G 
die sielen die tondalus ghesien hadde te vooren blectcn met grooter clacrhedenf,] nochtan ghinc 
dese claerheit ende soeten rooke boven allen den anderen Ende al [...] haeren soeten luut ghinc boven 
allen den gloriën die sij noch ghesien hadden want alle die instrumenten gaven haren luut datter 
niement toe en dede maer boven den soeten luut vanden instrumenten ghinc den soeten luut vanden 

t/ 977a j zielen ende en was hem ne gheene pine Inde te singhc- !l nc Want het scheen dat si haer leppen niet 
en onlheden no roerden[,] noch hacr handen[...] en daelden niet inde instrumenten vander musiken[.] 
Aöchtan luudden si ende gaven hute grootc nieloclyc [w]aer de grootc begheerten vander zie!e[.] j9it 
firmament dat boven desen sielen hoofde w'as sallic hu vertellen | Het was huter maten claer ende 

2 al [..•] haren : tusschen deze twee woorden staat den zwart doorgehaald. 

j-4 datter ... dede : Lat. nemine laborante 

6 [...] en : voor en een loodrecht streepje. 7 [«]aer : hs. maer 
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loveden ende benediden gode sonder aflaeten. 
voer alle sine gaven ende waeldaden. Ende elck 
van hem had op sijnen hovede een gulden crone. 
die[...] wondeTlic versciert was Ende in sine hant 

5 een gulden [...] rode Ende sij waren mit sulken 
clederen gecledet. als te voeren die moniken 
gededet waren. Dese zielef...] keerden hoer ten 
engel wart ende sechde [:] Wat boem is dit Ende 
die zielen die daer onder sijn wat guets[...] deden 

io sij doe sij inden lichoem waren Die engel sechde 
Dese boem is een beteikenisse vander heiliger 
kerken Ende dese mannen ende wijve die daer 

èi.i64d onder sijn. Dat waren J die slichters ende bescher¬ 
mers van der heiliger kerken, die ernstich waren 

15 die te stichten ende te beschermen. Ende om die 
wael daden die si hier an deden, soe vercregen sij 
hoer bruederschap Ende om die wisselinge hier af. 
soe lieten sij werltlijc habijt, ende hueden hem van 
vleisliken begeerten die tegen die ziele strijden 

20 Ende leveden inder werelt soberlic. gerechtelic 

4 die[...] : na die staat sine hant te vroeg geschreven 

en rood op zwart doorgehaald. 

5 [...] rode : na gulden staat crone, fout voor rode, 

rood og zwart doorgeh. 

7 ziele[...] : hs. zielen 

p gueisf.,.] : na guets staat desen, fout voor deden, 

rood op zwnrr door gehaald. 

Bi / laefden ende gebencdiden 2-3 elck van hem : 
eenyegelic 4 wonderlicken (> monicken ende nonnen 
7 ziele 10 het tweede sy ontbr. /.? stichter ende be¬ 
schermer der 18 werltlijc habijt : die werliken cleder 

H 

ellic mit eynre guldenre chronen ghesiert ende eyn 
gulden ruedekijn in sijne hant | gecleydt mit dien 
abijte daerse mede waren gheordent in die werelt 
Die gode alle gebenediden ende loefden van alle 
sijnen groten gaven Die ziele seide totten ingei | 5 
Wat boums is dit ende wat zielen sijnre onder 
Dingel seide [:] Dtse boum is die pylaer vander 
heyliger kirken Ende die daer onder sijn | dat 
waeren beschermer der heiliger kerken | ende 
makeren ende hulpren ende die omm tguet dat 10 
sijter toe gaven in hoer bruederscap sijn comen 
ende die wereltlich habijte lieten | ende hoeden hem 
van vleyscheliken begeerten | ende die soberf,] 

2 ruedekijn : Lat. sceptrum 

JO mskerrn ende hulpren : Lat. qui vel edificare vel 

defensare studebant erdesias; de andere teksten vertalen 

juister. — omm : hs. om 

A 3 gheorcl. w. 4 alle gode 7 seide : sprac 
— boume 8 dat ontbr. u si daer toe 12 tweerleke 
13 vl. oncuysscher beg. 

\ 

G 
daer in hinghen teekine van alten pueren goude of dat edeler was[.] 3/öcht edelder sijn maer jeghen 
tgoudt moet iet compareren mids datseere begheerlic es inder w eerelt Ende 00c so hinghere alte scoone 
gordelkine 00c ghelijc den goude ghecomparecrt onder sneden ende daer an hingen goudine coppen 
ende ghiolen ende timbalen ende bellckine. Lelyen ende tyleloosen Ende daer ondere so vloghen 

j groote menichte van Inghelen die scoone waren[,] die ghuldine vledeiicken hadden[.] 6*i vloghen met 
eenen sachtcn vloghe ende metten vloghelen so gaven sij alte soeten luut den ghenen diet hoorden Als 
londalus in deser gtooter melodien was so wilde hi bliven staende Doe sprac dinghele [:] 5*iet al omme 

/-2 of dat ... weerelt: bijgtvoegd; cf. 195/1-2. 

3 hs. ghe compareert — onder sneden : Lot. iotermixte (cathene). Onder doet hier denken can tusschen, evenals in 

//I6S/11 : mit goede onderled (metallis ioterpositis). Hier kan ondersneden Jus eene andere bet. hebben dan op b). 161/6; 

Verdam geeft de twee plaatsen achter elkander op ; er is hier echter niet van twee verschillende stoffen sprake. 

4 ghiolen ; Lat. fiale. — tyteloosen : In 't Lat. staat spherule. Het woord hebben wij nergens gevonden; hoogst 

waarschijnlijk is het hetzrifJc als het bekende : tijloos Fr. jonquille. 
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E 

hillichfj verbeidende der hilger boffen de si neit 
en begaeff als du sies Ind hei sacht zo ir [:] (7ayn 
wir vort 

van eyner moren van priB[...]ioser 
5 steyne ind van den seien de da in 

waren in vreuden 
Als si vort gegangen waren so sagen si eyn mure 
de in hoicheit ind schonheit end clairheit onge- 
liche boven alle de anderen vur genoerapt was 

10 Want si was van alrehande priciosen steynen wail 
gemacht ran mencher hande varwe[,] in goulde 
geleecht so dat it scheyn dat de muren goult || vur 
mortter hadden Ind de steyn der moren waren 
cristaillcn[f] crisolitus[,j brillen[,] jaspys[,] jacyn- 

75 tus[,f smaragedus[,] saffierc[,] enichimus[,] topa- 
sius[,] sardius[,] crisopasus[,] annetistus[,] [/]ur- 
catus[,] ind granatusf.] Myt desen ind deser 
geliche steynen was de murrc blenckende Ind ver- 
weckde der gener gedachten de si sagen in de 

20 mynne irs scoppers Ind do si dorch de mure waren 
gegangen so sagen si gewarlichen dat nee ouge en 
gesach noch ore en hoirte noch in des mynschen 

7 vei beidende : Lot. exoectantes 
4 pns[..,]ioser : iusschen de s en i een i of t, onduide¬ 

lijk geworden, misschien wel door een verbetering: daar 
dte verbet. niet gelukte, schreef de kop. de letter i opnieuw. 

7 si eyn * hs. sieyn 
8 end ï hs. en 
70*77 Lat. TCrat namque ex omnium iapidum pretioso- 

rum bene cons'.rucius variis coloribus, metallis interpositis, 
ita ut habere videreiur aurum pro cemento. De hoofdletter V 
van van op r. u heeft hier blijkbaar aanleiding gegeven 
'tot de verkeerde interpunctie in N. 

75 smaragedus : verb. uit smaradus; ge is boven ad 
bij geschreven, met aanw. 

1 $-16 topasius : hs. to paaius 
16 Na sardius een inktvl. — annetistus : lees ametistus? 
16-17 [fjurcatus : hs. curcatut. 
77 gTanatus : na dit woord een met de griffel in het 

papier gedrukt loodrecht streepje. 

14-17 De namen der edelsteenen in Lat. zijn : cnstallus, 
crisolitus, berillus, iaspis, iacinctus, smaragdus, sapbirus, 
onichinus, topazius, sardius, crisoorassus, ametistus, turcatus 
atque granatus. De vorm crisopassui komt voor in het Lat. 
hs. te Erlangen en een hs. te München 185123b. 

BE 

heylichlic [,] ontbeydende den hilligen hoepe 
d[...]ie sye neit en begaven als du syeste inde he 
seghede hoer to [:] Gae wy voirt {[ 

Van den muren van preciosen steenen 
ind van den ix choren der Engel 5 

Alse vort gegane weren so seghen sie eyne mure 
die in hoechden[,] in schoenheyden ind clarhey- 
den ongelike boven alle die anderen vurgenoemt 
was want se was van alre hande Preciosen steinen 
wail gemaket pan mennigher hande verwe[,] in w 

golde gelecht also dat scheen || dat die muren golt bi. s»b 

vur morter hadden Ind die steine der muren waren 
Cristallen. Crisolitus. Birillen. Iaspis. Iacinctus. 
Smaragdus. Saffier. Enichinus. Topasius. Sardius. 
Crisopassus. Ametistus. Turcatus. ind Granatus. 15 
Mit desen ind deser gelick steinen was die mure 
blinekende end verweckende der gheenre ghe- 
dachten dye sye saghen in die mynne hoers schep¬ 
pers Ind doe se dor de mure weren gegaen so 
seghen sie gewaerlic dat nye oghe ein sach noch 20 

ore eyn hoirde noch in menschen herte nye 

2 «i[...]ie : hs. dyie te verklaren door het volgende 

sye — en begaven : hs. enbegaveo; Lat. spemque eos non 

confundit. — als du syeste: hs. alsdusyeste, verbeterd uit 

aldusyeste; tusschen 1 en d heeft de kop. een [ bijgeschreven 

en op het begin van een ronde o, einde van aldus, heeft hij 

eene lange [ geschreven, als begin van [ieste. 

4 De titel is niet gerubriceerd. 

9-10 Zie noot op K. * 

13-*S D* punten van na Cristallus tot na Granatus zijn 
rood. 

B i heylich 7 hoecheit in seoenheit in clarhcit 
io van — in : die alle geleecht waren in g. B is dui¬ 
delijker dan de andere teksten, zie noot op K. u dat 
die g. v. moei ter had 14 Saphirus Onixtopasius Sar* 
dius iS ons scheppers 

a 
Doe sach tondalus dacr staen eenen grooten boom die herde wijt was te siene 1 Ende huter maten 
groot ende herde groene van telgheren ende van loeveren ende 00c mede van bloemen ende altc 

I en vlg. Doe sceptre in sijn bant : deze beschrijving is reeds boven I6S/1 in één zin samengevat, — boom enz.: 

Lat. imam arborem maximam et latissimam, frondibus ei floribus viridissimam omniumque frugum generibus fertilissimam ; 

de vertaling is niet heel juist. 

) 

1 
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ende heilichlic Onbeidende die heilige hope die sij 
niet en begaven alstu sieste Ende hi sechden hoer 
toe. gaen wij voert 

Vander mueren van preciosen stenen 
5 Ende vanden lx choren der engelen 

*/./#/« ALs sij voert ghegaen waren. Soe saghen || sij een 
muere Die in hoecheiden. In schoenheiden ende 
in claerheiden. ongelic boven alle die anderen 
voerghenoemt was Want sij was vanden alren 

io presioesten steenen wael ghemaect[...J van mani- 
gerhande verwen [,] in golde gelacht dsoe dattet 
scheen, dat die mure golt voer morter hadde Ende 
die stene der muren waren Cristal[...] Crysolitus. 
birillus Iaspis Iacinctus Smaiagdus Saphierus. Mit 

15 desen ende desen geliken stenen was die mu[...]re 
blinckende Ende verweckende der geenre gedach¬ 
ten die se sagen totter mijnnen hoers scheppers 
Ende doe sij doer die muere waren gegaen. Soe 
sagen sij waerlic. dat nye oghe en sach. noch ore 

bi.ióst 20 en hoerden, «och 1 in menschen herten nye op en 

6 A: blauwe letter A 

10 ghemaect [...] : na dit woord staat verkeerdelijk 

een punt. Zie noot bij K. 

13 Cristal: de C is niet rood doorstreept. — Cristalf...] : 

na Cristal staat Crisotily, fout voor Crysolit, rood op zwart 

doorgeh. 

14 na Saphietus is een reeks edelgesteenten wegge- 

vallen, zie K. Ze ontbreken ook in BI. 

15 mü[...]rc : hs. muedre; cd is rood op zwart doorge¬ 

haald. De doorhaling van ed heeft op de vorige blz. af ge¬ 

geven op het woordje alstu (sieste...) 

B! / heilicken — hapc 3 toe ontbr. 4-5 Titel ont¬ 
breekt 6 Alsoe 9 10 sy van presiosen stenen wael 
ghemaect 12 golt ontbr. — haed voer morter 13 Cry¬ 
solitus. birillus ontbr. 14 yacintus - saphier i$ ende 
deser gelijc 16 verwecten doe, fout voor verwee- 
tende 17 die saghen die si sagen (ws. verbet. van die 
saghen) van oren scepper. 18 Soe : Doe 19 gewaerlic 
20 des menschen — nye ontbr. — op en clam : gc- 
clommen 

H 

gerecht ende | guedertieren waeren in die werelt 11 2Ca 
ende hadden gueden[...] hoepe daer si niet mede 
gheschent en bleven als ghi wel sien moecht Ende 
doen seide hi [:] Gae wy 

Vander mueren van preciosen steynen 5 

ende vanden .ix. choren der ingelen 
Doe si ghegaen hadden sagense eyne muer in 
hoecheiden ende in blinekenissen ongelijc den 
anderen | want si was ghemaect al van dieren 
gesteynten van mennigerhande vemen ende mit 10 

golde onderlect So dat scheyn dat dat golt calc 
was {] Die steyne waeren Cristallus Crisoltus Beril¬ 
lus jaspis Jacinctus Smaragdus Saphirus Onichinus 
Topazius Sardinus Crisopassus Ametistus Turcha- 
cus ende Garnatus Van desen steynen ende deser ?5 
gelijc so blicte herde zeer dese muer Doe si op die 
muere clumraen | sagense sonder twijvel dat nye 
oege aen en sach | noch dat nye ore en hoerde | 
noch dat noet in quam in minschelike herte dat 

2 gueden [...] : hs. gueden gueden 

2-3 Lat. spem que, ut vides, eos non confundit. Zie 

Verdam i. v. schenden. 

9 Het streepje na anderen is rood op zwart. 

11 onderlect : Lat. metallis interposilis. Teuth. inteisti- 

carc. Onder doet hier ook denken aan tusschen. een bet. die 

Verdam moeilijk kan aannemen. Zie aldaar 1. v, onder¬ 

leggen en in *t bijzonder het voorbeeld uit KI. van Diepen¬ 

veen II, 54. 
14 Sardinus : lees sardius 

14-15 Turchacus : zie K. 

A / ende gerechtich 4 wi noch voert 5 Titel 
ontbr. 7 doen 8 blickingen — den : alden 9 si: hi 
ii-ij dat tgout — kale ende morter was 12 crisolitus 
— bericulus 13 saphierus — onicius het hs. te Trier 
heeft onichius 14 sardinis i4-r5 amatistus turcatus 
ende gernatus 16 17 ende doen si opweert voer desen 
muer geklommen waren 17 nye : noeit geen vlees- 
schelike 18 aen sien en mocht nocht ore en aen 
hoerde noch dat in meinscheleke herte noeit en quam 

drachtich van alle manieren van vruchten maer die telgheren van desen boome weenden Ende daer 
songhen ende maecten groote melodye vele voghelen van menigherande verwe ende van menigherande 

ƒ maer... weenden : bij gevoegd. 
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hertze nee en geclam[,] dat got bereit hait den 
bi. 94a genen de in mynnen Want si sagen da de nuyn fl 

choere der engelen[,] dat synt de engelenf,] arch- 
engelen ind pryncen[,] de mogentheit[,] crachten 

5 ind heirlicheit[,] de tronen[,] cherubyn ind serebyn 
ind s[i] horten ouch onsprechliche worde de geyn 
mynschc sprechen [...] en mach noch en synt eme 
georloft zo sprechen Do sprach der engele zo der 
sclen [:] Z/oire dochter [ind sie] end neige dyne 

io oren ind vergeis dat huus dyns vader want der co- 
nenck hait begert dyner schoenheit[.] IVat mach 
ich sagen [.] Eyn eicklicher mach wyssen we grose 
mynlichcit[,] we groisse vroude[,] we groisse wer- - 
dicheit ind wee dayn[...] hoicheit dat is zo sijn in 

bi. 94b 75 der || engelen chore ind an tzo seyn dat loveliche 
getzal der patryarchen ind prophcten ind dat Wen¬ 
kende her der mcrteler[,] zo horen der joncfrawen 
nuwen sanck[,J an tzo sien dat gloriose chore der 
apostelen ind zo verdienen dat geselschaff der 

3-4 Lat. «ngelo», archangelos, viitutes, principatus, po- 

testatrs, dominationes, thronos, cherubin, seraphin. Heir- 

licheit zal wel als vertaling van virtutea bedoeld zijn. 

6 *[i] horten : hs. schorten 

8 na sprechen een met de griffel in het papier gedrukt 

loodrecht streepje. — Do : de D is niet gerubriceerd. 

q [ind sie] : niet in het hs. Lat. Audi, filia, et vide 

io end : hx. en — ind : hs. in* 

p-// Hoire... schoenheit: Psalm 4&lt2 
14 wee dayn[...] : na dayn, het woord wer, fout voor 

wee, en d, begin van dayn, zwart door gehaald. 

16 patryarchen l de y is verb. uit een a. 

17 horen : na dit woord een met de griffel in het 

papier gedrukt streepje; :J. reg. 18 na sien, r. rg na 

apostelen. 

geclam[,] dat got heflt beret den ghenen die hem 
mijnnen want sij seghen dar die. ix Choren der 
Engele [dat is die Engele.] Archangele. End Prin- 
cen. Die Mogentheyden. Crachten. Ind Heerli- 
cheyden. Die Throni. Cherubin. ind Seraphin. Ind 5 

sij hoirde oec[...]onsegelike woirde die ghein men- 
sche spreken en mach nocli en sijnt georlovet te 
spreken | Doe segede die Engel to der zielen | 
Dochter hoere [ind sie] ind neyghe dyne oren 
end verghete dat folc end dat huyss dyns vaders 10 

want die koninck heefft begert dijne schoenheit[.] 
Wai mach ic seggen | Eyn yegelic mach weten hoe 

grote mijnlicheit Woe grote vreudef,] wou grote 
werdicheit md hoe danne hoecheit dat is te wesen 
in der Engelen choir Ind toe an sien dat lovelike 
tall der patriarchen ind propheten || ind dat blen- bt. 

ckende her der martelaren | Te horen der Jonffro- 
wen nye sange Te ansiene dat gloriose chor der 
Apostelen Ind toe verdienen dat geselschap der 

3 [dat is die Engele ] : blijkbaar vergeten wegens het 

tweemaal voorkomende engele. 

j-5 De punten van na Archangele tot na seraphin tijn 

rood. 

6 oec[...] : na oec aan het einde van den regel onsel- 

lige rood op zwart door gehaald en verbeterd tot onsegelike 

dat er naast in margine staat. 

p [ind sie] : niet in het hs.; zie noot op K. 

B open ol»m 2 .?<lair neghen choer der engelen 
dat is die engelen die a. 4 cracht 6 sij : hy h. 
7 hem georloft p ende sie ende neyghe 10 dijn volc 
16 ghetal 17 der marteler te sien 

G 
f 

stemmen ende onder dien boom groyden lelyen ende roosen van alte scoonen caluere ende alderande 
crude ende speden van soeten rooke | ende onder desen boom saten wiven ende mannen up guldine 

# 

z crude ende tpecien v. s. r.: sie Lat. bij K. 
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dam. dat god hevet bereit den genen die hem god bereyt heet den ghenen die hem minnen Want 
mijnnen. Want sij sagen daer die negen chore der daer sagense .ix. ordenen vanden heyligen gheest 
engelen Dat is die engelen. Archengelen Dats te verstaen Angelos Archangelos Virtutes 
ende prineen. Die moegentheiden. Crach- Prindpatos Potentates Dominaciones Thronos Ce- 

5 ten. Ende heerlicheiden Die thronen Che- rubin ende Seraphin Si hoerde onversegghelike 5 
rubin. ende Cheraphin. Ende sij hoerde oec woerde | die gheynen minsche georloft en sijn te 
onseggelike worde, die geen mensche spreken en spreken noch en mach spreken Doe seide dingel 
mach. Noch en sint hem gheorloft te spreken Doe totter zielen [:] Hoert dochter en siet ende neder- 
sechde die engel totter zielen. Dochter[,] hoer heldicht uwe oren ende vergete uwes volcs ende 

10 ende sie ende neighe dine oren. ende vergete dat uwes vaders huys | ende die coninc sal begeeren to 

volc ende dat huus dins vaders. Want die coninc uwe ghedante Wat||salich segghenf.] DoX weit bi. 26b 

hevet begeert dine schoenheit. wat mach ic seggen ellic wel dat grote sueticheit es[,] grote weerdi- 
Een iegelic die mach weten hoe grote mijnlicheit. cheit[,] grote spellicheit ende grote ghenoechte 

*1.16sc Hoe grote vroude Hoe groete weerdicheit Ende || tanschouwen die choer der ingelen | Ende der 
75 hoe ghedaen hoecheit dat is te wesen inder enge- Patriarchen | ende der Propheten lovelic getal | /5 

len chore Ende toe ansien dat lovelike getal der ende der marteleren blinekende heer | ende te 
patriarchen ende der propheten. Ende dat blin- horen der meechden nuwen sanek | ende taensien 
ckende heer der mertelaren Te hoeren der jonc- der gloriosen choer der Apostelen ende te -ver¬ 
trouwen nyen sanc Te aensien dat gloriose choer dienen derConfessoren geselscap | ende dat boven 

20 der apostelen Ende toe [...] verdienen dat ghe- 

3-6 de gespatieerde woerden sijn rood onderstreept. 2 vanden b. gh. : Lat. ordines beatorum sptrituum 

3 Archengelen : gelen is niet onderstreept. 4 Potentatea : lees Potestates 
8 totter zielen : bijgeschr. in margine rechts met aanw. 

8-9 nederheiden «. neigen a/e Verdam aldaar. 

70-/ƒ beg. u. gh. : Lat. et rex concupiscet speciem tuim 
11-12 Z>at weit ellic j Lat. Curctis patet. Zie de andere 

teksten. 

13 spellicheit s Lat. jocunditas. . 
16 blinekende : boven de staat een schuin dik streepje, 

dat er echter anders uitziet dan de afkorting voor een 

sloUxs of voor er, zwart en rood door gehaald. 
_ * 

A 4 principatus potestatus — thornos cherubin 
6 groete woerden van groeten love ende dancbaerheil 

(1niet in Lat.) 7 te sprekene noch en kan gespreken 
op deser eerden Ende doen 8 ende siet neder ende 
helt voren ende verget uus volx ende uus vaders 
11 u gedachte n-'4 salich enz.: willic seggen want 
negeen meinsche en mach begripen die groete sueli- 
cheit ende weerd. die groete sp. ende die gr. g. te aen 
scouwenne die daer es onder die chore der ingelen 
tS patrierken 18 der A.: den 19 ende dat noch boven 
alle geselscap (niet in Laf.) ende boven alle bliscap geet 

O 
ende hivoore lysen maer si waren vele scoondere ende claerdere dan goud ofte hyvoer maer men 
moetter bij compareren naer de weerelt Ende sonder cesseeren loofden sij ende benediden gode 

10 ende sie: niet in Br% wel in B en Bi. 

20 toe[..,] : hs. toe der; dit der gaf stellig aanleiding 

tot de lezing totter in BI 

Bij Archangelen 6 hoerden 8 sint: sijn 15 hoe 
ghedaen : woe grote 16 Ende an te sien — lavelicke 
18 Ende te horen 19 Ende dat ansien 20 totter ver¬ 
dien ten zie noot bij N. 

1 lysen = zetelen, volgens Verdam een c Vlaamsch woord »; Lat. in cellis aoreis et ebameis. 

1-2 maer... weerelt: bygevoegd, cf. boven 161/1-2. 

2 cesseeren : de eerste e van den uitgang -eeren is veeleer een c dan een e. 
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Al. p$a 

ll 9$t> 

K 

confesoren ind dat boven alle vroude geit den 
genen de dat broit der engelen is ind alre creaturen 
leven zo gevoelen vrontliche ind goderteren[.] Fan 
der stat dat si do stonden mochten [st~\ sien neit 

5 alleine de glorie de si vur gesien hadden mer ouch 
de tormenten van den vur gesechten pynen /nd 
dat uns mee y verwondert so mochten si sien alle 
de rontheit van der werelt als onder eyrae raigen 
van der sonnen Want neit van allen creaturen en 

jo mochte den syn sien verstoppen dem dat zo samen 
cyns is verlenet zo sien den schepper alre dynge 
Ind mytf...] woenderlicher manneren [,] do si Ston¬ 
den in der selver stat da si zo voeren ynne ston¬ 
den [,] sonder sich omme zo keren zo der ander 

15 siden so sagen si si nochtant alle van der selver 
stat de vur in ind achter in waren Deser selen en 
was neit alleine gegeven zo sien mer ouch konst 
de si neit en hadde Also dat si neit y en behovede 

I confesoren; na dit woord een met de griffel in 

’t papier gedrukt streepje; id. r. 3 na godeitereD, r. 5 na 

hadden, r. 6 na pynen, r. 8 na werelt, r. 10 na mochte. 

4 [ji] ; niet in het hs. 

8 raigen : na dit woord% rechts in margine met de grif¬ 

fel geschreven, het woord radyen (uitlegging van raigen ?) 

9 Want neit ene. : Lat. Non euim quiequam poterat 

creature visum obtundere, cui semel concessum est, omnium 

creatorem videre. De vertaler vatte verkeerdelijk creature 
als genitief op. 

12 myt : na dit woord zijn drie of vier letters 

uitgewischt wo..„ wellicht het begin van het volgende 

woenderlicher — woenderlicher : verb. uit wonderlicher; 

de e is boven den regel tusschen o en o bij geschreven, zon¬ 
der aanw. 

12-13 Na stonden staat een rubriceer ingsteeken^dat we 

door een komma vervangen voor de duidelijkheid. 

75 van : op de y een inktvlek. 

17 zo sien ; hier op te vatten als znw.; Lat. Non solum 

autem visus, verum etiam scientia dabaturei insolita. 

BB 

Confessoren Ind dat boven alle blijtschappen gat 
den ghenen dey dat broit der Engelen end al[r]e 
creaturen l[*]ven [is] toe gevoelen vrendelic ind 
godertieren | Van der staet da sij[...] doe ynne 
stonden mochten sij siene neit allene alle die glorie 5 
die sie vurgesien hadden mer oec die Tormenten 
van den vursegeden pinen Ind dat ons mer ver¬ 
wondert so mochten sie siene alle die rontheit van 
der werlt als onder een Rayen van der sonnen | 
Want neit van allen creaturen ein mochte dien sijn 10 

siene verstoppen [fJ dien datte samene eens verleent 
is te siene[...] die schepper aller dinek Ind mit won- 
derliker maniren doe sie stonden in die selve stat 
dae sie toe voren in stonden sonder hemf...] omme 
te kierne ter ander sijden so saghen sij se nochtant 15 

alle van der selver stat die vur hem ind achter hem 
weren | Deser zielen ein was neit alleine gegeven 
toe siene mer oec const dij sij met ein hadde Also 
dat sij niet en behovede emant mer to vraghene 

2-3 al[r]e creaturen l[*]ven [«] : hs. alle creaturen 

loven9 ongetwijfeld verkeerd afgeschreven. 

4 da sij[...]: hs• da sij dae sij; het tweede dae sij is 
zwart doorgehaald. 

9 Rayen : de R is niet gerubriceerd. 

11 dien datte : door het af geven van de roode doorha¬ 

ling van onsellige op hl. 82b is hel juist alsof het woord 

dien uit gekrast is. 

12 is te siene[...] : hs. is te siene is te siene 

14 [...] omme : voor omme een te vroeg geschreven te, 

tenzij B de lezing heeft behouden van het oorspronkelijke. 

B / blijtscap 2-3 den die der engelen broet is 
ende alre creaturen leven B heeft dus hier de goede 
lezing. 6 oec ontbr. 10-11 en mochten dien sijn [***») 
verstoppen den dat toe s. 14-15 hem te ontkieren 
15 so ontbr. 17 hem gingen off waren 

a 
den almachtighen vader dat hijsc ghescepen ende ghemaect hadde Ende elc van hem lieden hadde 
up sijn hooft een guldine croone ende daer in stonden scoone steene van wonderliker manieren 

1 Ende : de E Ü niet gerubriceerd. 
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selscap der confessoren Ende dat boven allen blijt- 
scappen gaet den genen die dat broet der engelen 
ende alre creaturen leven is. toe gevoelen vrien- 
delic ende guedertieren. Vander stat daer sij doe 

5 in stonden mochten si sien. niet alleen alle die 
glorie die sij voer gesien hadden. Mer oec die tor¬ 
menten vanden voersechden pinen Ende dat ons 

ti.i6sd meer verwon- B dert. soe mochten si sien alle die 
rontheit vander werelt. Als onder een radie vander 

io sonnen. Want van allen creaturen en mochten den 
niet sijn verborgen, dien dat te samen eens ver¬ 
leent is te sien den scepper alre dijnc. Ende mit 
wonderliker manieren, doe sij stonden in die selve 
stat daer sij te voeren in stonden sonder hem om 

15 te keren ter ander sij den Nochtant soe saghen si 
se alle vander selver stat die voer hem ende 
achter hem waren Deser zielen en was niet alleen 
ghegeven te sien. mer oec konst die sij niet en 
haddc Alsoe dat sij niet en behovede yement meer 

4 guedertieren : gueder aan het einde van den regel. 

io van allen creatueren : »ie noot bij K. 

H 

alle blijtscap gaet dats den ghenen te aenscouwen 
guedertieren ende guet ghemoet die alle minschen 
leven doet ende broet es der engelen Vandaer si 
doe stoenden saghense alle die glorie die si noyt 
ghesien en hadde[n] te voren | ende oec alle 5 
die overleden tormen [/*/*] | ende dat noch mee re 
wonder was si saghen die werelt van eertrijke 
alse onder eyne raye vander sonnen Ende daer 
si aldus stoenden sonder hem te keren, sagense 
al dat achter hem ende voer hem was Oec 10 
en had die ziele gheyne noet meer te vraghen | 

5 hadde[n] : hs. hadden; het afkortingsteeken voor 

de n is echter rood door gehaald. In het Lat. staat videbant; 

er wordt dut niet alléén de ziel bedoeld, zie A. De correctie 

is blijkbaar fout. 

6 tormeo[/**] : hs. tonnen 

8 Na sonnen is een zin weggevallen. 

A 2 ende guet enx.: ende scoene ende blie ende 
blinekende claer van anschine (niet aldus in Lat.) die 
alle 3*4 ende van daer si nu st. 4 gloriën 5 gesien 
hadden zie noot boven. 6 tormeinten u om meer 

BI / dat ontbr. 2 den genen te sien 5 in ontbr. 
8 al 10 mocht 11 dien: den //• 12 is verleent 14 hem 
ontbr. 15 ter : totter — soe ontbr, 16 al /p yement 
ontbr. 

ende huter maten scoone ende elke siele hilt eenen guldinen sceptre in sijn hant Doe sach tondalus 
dat si achter hem waren ende voor hem waren in desen vreugdeliken staet ende dese sielen si wisten 

/ Doe sach tondalus enz.: komt volgens Latijn%op blz.Ulfo na so saghen sqt. Van de boven gemelde veranderingen, 

door den vertaler in dit gedeelte aangebracht% zegt Blommaert niets. 

2 in desen vr. staet : Lat. cuoctos ante et retro positos videbant. 
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emant zo vragen met si wyst offenbarlichen ind alle 
gantz allet dat si woulde 

van den hilgen de deser selen zo spra- 
chen in der tzit 

5 D[...] o dese sele alsus was so was bi ir der confes- 
sore Ruduaen ind grote si myt groisser vrouden 
Hei ommewenck si myt ynneger mynnen ind sach- 
te [:] Der here behoede dynen inganck ind dynen 
nsganck van desen nu bis in ewecheit Ich byn 

to Ruduaen dyn patrone ind do hei dit gesacht hadde 
so bleift hei staende ind en sachte neit mce[.] /nd 
dese sele rayrckende sach si den hiigen patricius 

//. den apostel van ir || lant myt eyner groisser scharen 
van buysschoffen onder wilchen si sach iiij buys- 

i$ schoften de si bekante [.] /Patricius heisset man 
apostel va[w] irlant om dat hei dat lant bekierde [,] 
Dese eirste buysschoff was. celestine der ertze- 
buisschoff was van archmaka ind malachiam d[*]r 
na eme quam in dat ertzebuysschdom[,] der zo 

/ emant: verb. uit emam ; de kop. heeft van het laatste 
been der m een t gemaakt; de m is blijkbaar de beginletter 
van het hier ontbrekende meer; tie Bry N. 

5 D[...]o : hs. Ddo, de kleine d als aanwijzing voor de 
hoofdletter in het begin van het hoofdstuk. 

6 Ruduaen : de R is niet gerubriceerd; id. r. to. 

7 ommewenck : hr. omme wenek; Lat. amplectens 
intime cantatis visoetibus, cf. Br. ommevenek 

8 Psalm 120/8 
It bleiff hei staende : Lat. stetit cf. sufra 168/9 — /nd 

enz.: Lot. IIia vero respiciens. — In het Lat. staat na sachte 
neit mee volgende titel ; De sancto Patricio et quattuor 
notis epbeopis. Hij komt in geen enkelen Afnl. tekst voor. 

14 ra buysschoffen een streepje met de griffel in het 
papier gedrukt; id. r. 16 na irlant en na bekierde; r. Vj na 
celestine; r. 18 na malachiam. 

75 bekante : de e van be was tot een inktvlek ver¬ 
vloeid; de kop. heefi er een ander boven gezet. 

16 van [nj : hs. va 

75-. 6 /ktneins... bekierde : bij gevoegd door den verta. 
Ier. Lat. 1 otos vidit ipsa eptscopos, videlicet celestinum enz. 

77 De punt na was is rood. — Over de vermelde per¬ 
sonen raadplege men Deel /, bltz. 64 en vlg. 

t8 archmaka : Lat. Artmachanuin archiepiscopum. _ 
a[e]r : hs. dar 

mer sie wijste openbarlijc end all geheel all wat sie 
woulde | bi. ijk 

Van den hilligen die deeer ziele to 
eprachen. 
Doe dese siele aldus was So was by ho[...]er die 5 
Confessoir Ruduaen end groten se mit groter 
blitschapp | Hie omvenek sie mit ynnigher raijnnen 
end seghede | Die here behuede dijnen inganck 
inddinen uutganek van desen nu tot inder ewicheit 
Ic bijn Ruduaen din patron ind doe he dit gesecht 10 

hadde so bleflf hic staende ind een segede niet mer 
Ind dese siele merkende sach se den hillighen 
patricius den Apostel van Irlant mit eenre gTOten 
scharen van [bischopeii] onder w'elcken sie sach vier 
bischopen die si kante | Patricius hiest men 
Apostel van Irlant om dat hie dat lant bekerde 
Dese eirste bischop was celestijne die Artsche 
biscop van Archinaka end Malachiamf,] die 
na dien quam in dat aertsche busdoim[,] die to 

5 ho[...]er : hs. horer. 

14 [bischopen] : hs. blijtschapcn. 

18 Archinaka : fout voor Atihioaka? Het Lat. hs. te 

Trier heeft Artioachanum. 

B / eerste all ontbr. 3-4 tospr.: acnspraken 6 Ru¬ 

duaen ontbr. 7 Hie omvenek : ende hy omme be¬ 

greep 9 nu : hent in c. 10 hy seide ic bin r. 11 so 

ontbr. n mcrcten 14 scharen van bisscopcn ende 

onder die sach hy 75 /Ti hy cande Patricius hiest men 

apostel van Irlant om dat hie dat lant bekerde ontbr. 
zie noot bij K. 17 biscop ontbr. — clcstme 18 Arch¬ 

maka zie K 18 19 malachidcn die na den man quam 

{hier is wat u/eggroallcn -wegens het tweemaal voorko¬ 
mende quam) inden tijden des pauwes innocentius 

G 
tt.2;ia al dat si \vilden[,] hem lieden en was niet I| verholen in hemelrijke no in eerderijke Tondalus sach 

dit also verre alst hem cristus gheorlooft hadde te siene[.] 

/teer Tondalus stont in also groter vreughden ende me!odien[,] so quam te hem een helich confessoor 

7 hem lieden... te siene : niet in Lat.; van een anderen kant ontbreekt hier het Lat. scientia dabatur ei iosolita; 
zie bij K. — verholen 2 hs. ver holen. 

2 gheorloft : hs. ghe orloft 

3 in... melodien : niet in Lat. Cum autem ita esset — confessoor : zijn naam is hier vergeten. 
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te vragen mer sij wiste apenbaerlic. ende al geheel 
als sij wolcie 

ii. tóe* Vanden hei || ligen die deser zielen toe 
spraken 

5 DOe die ziele aldus wTas soerwas bi hoer die c<m- 
fessoer ruduanus. ende gruete sij mit groter blijt- 
scappen. Hi ombevinck sij mit ynniger mijnnen 
ende sechde. Die here bchuede dinen ingauck. 
ende dinen uutganc van desen nu tot inder ewi- 

io cheit. Ic bijn ruduaen dine patrone. Ende doe hi 
dit gesecht hadde: soe bleef hi staende ende en 
sechde niet meer Ende dese ziele merkende sach 
si den heiligen patricius den apostel van hijrlant. 
mit eenre groter scharen van bisscoppcn Onder 

75 welken si sach vier bisscopen die sij kende[.] 
Patricius heitmen apostel van hijrlant om dat 

j.ióob hij dat lant bekeerde ölso || als hijr voir staet. Dese 
irstebisscop was Celestinus die eertsche bisscop 
van archmats Ende malachiam die nae dien 

20 man quam in dat eertsche[...] bisdoem [,] die te 

16 Patricius : rood onder streept. 

17 alsoe : de A is niet gerubriceerd. — rtlso als hijr 

voir staet : slaat ongetwijfeld op S. Patricius’ vagevuur, 

dat in het hs. echter na Tondalus* Visioen staat. BI 

verbeterde voor in na. Deze opmerking is eigen aan N 
en BI; in de andere teksten is ze niet te vinden ofschoon 

het S. Patricius* Vagevuur ook in Ken in B voorkomt. 

Wellicht stond in het model van N St. Patricius' Vage¬ 

vuur vooraan en dacht de kop. er niet aan de plaats 

te wijzigen ; dat het in B ook achteraan komt, is hieruit 

te verklaren, dat B zonder eenigcti twijfel op een N tekst 

afgaat. 

20 eertschef...] : na eertsche staat pa, eerste letter gr. 

van paradise of van ’t volgende pauwes, rood op zwart 

doorgehaald. 

BI / wost — apenbarlicke altemael dat sy wolde 
3 Titel ontbr. 5 soe : doe 6 rudianus 7 omvincse 
jo ruduanus dijn patroen // soe : doe — staen 
15 welken : den — kende : becande 17 olso als : als 
hier na volget 19 archmata 19 20 dien man : om 
20 eertsche ontbr. 

mer alrehande dinek wyslse ende constse open- 
baerlic ende volmaectlic wat dat si wolde 

Vonden heiligen de die eele toespra¬ 
ken 

Alsi aldus daer was quaem tot hoer sinte Rudanus 5 
die confcssoer ende gruetse mit groter blijtscap 
ende ommhelsese mit ghewarigher cantaten ende 
seide eyn veers dat david seet Dominus custo- 
diat introitum tuum et exitum tuum ex hoe 
nunc et usque in seculum. Dats te segghen[...] 10 

Onse heer huede uwen inganek ende uwen uutganc k 

vannutotewelijclc bin[,]seit hif,] Rudanus u pa- 
troen[,] daer men u sculdich II es te graven te mijnie 
kirken Doe stoent hi en seide nummeer Die ziele 
sach omm hoer | ende sach sinte patericius den 75 
apostel van hijrlant mit eynre groter scharen van 
busscopen | onder wilke scaer dat si sach .iiij. 
busscopen die si kinden Dat was deyn celestinus 
derste busscop van arthimaken Ende dander 
was melachias sijn voersaet die te romen quam 20 

1 openbaeilijc : Lat. aperte, duidelijk. 

2 wat : boven den regel bijgeschreven met aanw. 

3-4 De titel staat in geen enkel Lat. hs. en komt zon¬ 

derling genoeg overeen met dien in K> Br, JV. 

10 segghenf...] Onse : tusschen deze twee woorden 

staat een O en de neer haal eener lange s; de O is schuin 

zwart doorgehaald. 

13 daer men enz. : Lat. patronus tuus, cui jure debilor 

es sepuhure; K, Br, Nhebben deze bijzonderh. niet vertaald. 

14 nummeer : Lat. stetit nil amplius dicens. 

20 [sijn voersaet : het Lat. zegt juist het omgekeerde 

qui predicto viro successit in arcbiepiscopatu. 

A / bekende ende wist si wel ende konste 2 vol- 
komeleec — si woude verstaen (niet in Lat.) 3 Titel 
ontbr. 5 Ende alsi — so quam — ruydanus 7 omhels- 
dene 9 introeitum 10 Dat es 14 Doen — ende die 
15 ende si — sinte ontbr. — patrisus 17 sach na bussc. 
18 kende 19 dertssche — archimaken 20 malachias 

G 
ende met grooter blijscepen so groette hijse ende omhe)[j]dese met grooter minnen Ende seide 
ï)e heere moet behouden dijn in commen ende dijn huut gaen van nu in eewicheden Ic bem 
sprac hi[,”] roden dijn patroon[,] dien du van rechte sculdich sijt dijn sepultuere Ende doe hij dit 
gheseit hadde doe stont hi up ende ne seide niet meer Tondalus anscouwede ende s[ar]h sente 

5 parpetuisse den appo[j/<?]l v.eender groter.scaren v. 

i omhei[r]dese : hs. om belndese. 

3 Ende : de E is niet gerubriceerd. 

4 s[tfr]h l hs. s h — parpetuisse : versta Patricius. 

5 appof-r/**]! : hs. appol 
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lome quam in den tziden des pauwes innocendus 
Ind hei wart van ctne gcordeneirt Iegaet ind ertz- 
buysschoff De alle dat hei mochte haven deilde 

hl. heilgen doisteren ind den armen [j //ei was eyn 
5 stichter van liiij doister van moenchen[,] canocn- 

chen ind nonnen den hei alle ir noittroft vur sorgede 
Hei cn beheilt bi na neit vur syn leven o ff be- 
hoiff[.] Si sacli da ouch kirstiacn den buysschoff 
van li< »cns der cvn lichamlich broder was des vur 

* 

io gcsachten malachias Der eyn man was[...] van 
wonderlicher reynecheit end eyn mynner der willi¬ 
ger armoden Ind nemian[,] den buysschoff van 
clauensfj eynen sympelen sanfmoedigen man[,] 
de in wis heit ind in sanftmoedicheit boven de 

bt' 07* /j anderen l| gyenck[.] Dese iiij buysschoffe bekante 
hei Ind ben even in was eyn sessel der woen- 
dcrlichen vertzeirt was dar nemant ynne en sas 
Do sachte de sele [:] Wres is dese sessel ind 
war omtne is hei alsus idelef.] ^/alachias ant- 

2o w’orde ir ind sachte Hei is eyme van onsen 

5 canoenchen : hs. canóechen ; lees canonechen ? 

8 kirstiaen : Lat. Christianum, Lugdunensum episco- 

pum. 

10 was[...] van : na was xayfout voor van, zwart door - 

gehaald; zie noot bij Br. 

11 end : aldus voluit. 

jj clauens : lees claven* of clauens? Lat. Nemiam 

Cluanensis civitatis antistitem. 

75 Na gyenek een met de griffel in ’t papier gedrukt 

streepje; id. i"J na was; id. iq na idele. 

-?o Hei is eyme: Lat. Ista sella et cujusdam... 

e ton.dalus . . 
hen :.te 

| Rome quam in den tijden des pauwes Innocen¬ 
dus Ind hie wart van hem ordinert leiraet ind 
ccin Artsebusschop die alle dat hie mochte hebben 
deyldc hillighen closters ind den armen | Hie was 
ein stichter van vier ind vijftich cloesteren van 5 
moneken Canoenken ind nonnen[J den heij all 
oir nottrofft vursach ind behiclt bi na neit vur sin 
behoff S[yje sach dar oech krijstiane den bischop 
van liocns die een /ichamlic broder was des i| vur- 
segeden nialachiasf,] die cin man was in wonder- 10 
licher suverheit end en mijnner der willicher ar- 
moyden Ind Nemiam den bischop der stat van 
Clauens enen simpelen sachtmodigen \man die in 

ivijshcydcn en de sach/mocdicheyderi] boven die ande¬ 
ren gienek | Dese vier bisschoppen bekende sije 75 
ind beneven hem was een settel die wondcrlicke 
gesiert was dar niemant in eyn sat | Doe segede 
die siele [:] fFes is deze zettel ind war omme is hie 
dus ydcl Malachias antworde ind segede | Hy is 

j cein : lees ein? 

6 den heij enz. Lat. quibus omnia necessaria providebat 

ct nihil onnino sibi retineb&t. — heij : de ij lijkt veel op 

r\ (heip 
% S[y]e : hs. soe 

10 in : K schrijft op deze plaats eerst vn en verandert 

vn in van; ws. stond er in *t oorspronkelijke in en las K 

verkeerd. Ónmogelijk is het echter niet dat beide lezingen 

in en van het gevolg zijn van een onduidelijk geschreven 

woord. 

11 en s lees ein? — mijnner der : hs. mgonerder 

13 Clauens: CUvens of clauens? 

13*14 [man... sachtm.] : niet in het hs.9 blijkbaar ver~ 

geten wegens het tweemaal voorkomende sachtmodig. 

IQ Malachias : de M is niet gerubriceerd. 

B 3 eein ontbr. 3 4 hebben wolde(?) deilden hy 
{Zie N ^1 zie N 6 ende canoniken 7 hy en behielt te 
mael niet 8 sie sach — kerstiaen 10 in : van zie noot 
to bij Br /-?nemiaen /t?*/vClavenscnde sachtmodigen 
man die in wijsheiden ende in suverheiden boven d. a. 
g. 15 bekende hy 1718 Ende die ziele seide 1819 ijs 
hy dus ydcl — Hy : Dese zetel is een van onsen b. 

G 
. deen.van 
. ende .... 

bi.jys U Ende hine behilt niet te sinen bouf[.] 7bndalus sach daer 00c den bisscop cristiane van lyoens die 
malacias broedere was Dese bisscop was een man van grooter suverheden ende die zeere minde 

5ghewillich aermoedc Ende Inghelram den bisscop van clongi die een seere simpel man was ende 

ƒ Het onderste gedeelte der bit. is weggescheurd — dalus..,. deen.... van.... hen.... te.... ende.... staan 
telkens aan het begin van den regel. 

3 te sinen boul = voor zijn behoefte, nooddruft, zie Verdam ï. v. behoef Hier o. i. niet in de bet. nut, voordeel. 
5 Inghelram : de I is niet gerubriceerd. Lat. Nemias Cluanensis. 

bl. fi j i-T 

« 
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romen quam inden tijden des pauw es Innocen- 
cius. Ende hi wart van hem geordcniert legact 
ende eertsche bisscop. Die al dat hi mocht hebben 
deiide[...] \dcn heiligen cloesteren ende] den armen 

5 Hij was een stichter van vier en vyftich cloesteren. 
Van monike. canoniken ende nonnen, den hi al 
hoer noetdorfte voersach Ende hi en behielt by 
nae niet voer sijn behoef Die ziel sach daer oec 
kersliaen den biscop van lijoens. die een lichaem- 

bi. 166c to lic brueder was des voerscchden malachias Die ] 
een man was van wonderliker suverheit. ende 
mijnnar der williger armoeden Ende neman den 
bysscop der stat van clauens eenen sijmpelen 
sachtmoedigen man Die in wijsheiden ende in 

>5 sachtmoedicheiden boven die andere ghinc Desc 
vier bisscopcn bekende hi ende beneven hem was 
enen setel die wonderliken versiert was. daer nve- 
mant in en sat. Doe sechde die ziele Wes is dese 
zetel, ende waer om is hi dus idcl. Malachias 

20 antwoerde ende sechde. Hi is enen van onsen 

ende waert vanden paus Innocencius legaet 
ende erdschbusscop gecoren | ende die al dat hi 
ghecrijghen mochte deylde den armen Dese stich- 
de oec .Liiij. hoeve onder hem van monnichenf,] 
canonnken ende van nonnen dien hi allen hoer 5 
noetdruft versach ende selven niet en behielt Daer 
sach hi oee Lugerdmensen den buscop die 
svoerseits Malachias | brueder was ende die 
minnre was der williger armoeden Ende oec sach 
si [/VJemian den busscop van clananen[,j eynen 10 

sympelen man ende ghematen die voer allen den 
anderen blicte in wijsheiden ende in reynicheitden 
Deze vier busscop kendesse Ende neven hoem 
stoent eyn sittcnwonderlicghcsiertdoer nyeman op 
en sat[,] willic sitten was eyns malachias brueder '5 

3 Dese : verbeterd uit Deste; de t is zwart geëxpan¬ 

deerd en loodrecht rood op zwart doorgehaald. 

4 hoeve : Lat. coogregatio; Verdam i. v. hof 1) d) • 

een omsloten ruimte met woningen, bepaaldelijk voor hen 

die zich aan God wijden en van de wereld afzonderen willen. 

7 Lugerdmensen : H verwart den naam van de stad 

met dien van den bisschop. Lat. Cbristianum Lugdunen- 
sum episcopum. 

8 Het streepje na Malachias is rood op zwart. 

JO [iVjemian 1 hs. Remian verbeterd uit Remians; de 

s is zwart geëxpungeerd en loodrecht rood doorgehaald. 

— clananen : Al deze eigennamen waren den vertaler of 
den kop. blijkbaar onbekend/ 

11 ghematen : Lat. virum simplicem atque modestum 
— blicte : Lat. pre ceteris fulgentem 

1$ malachias brueder : H vat de woorden van Mala¬ 
chias samen; zie de andere teksten. 

A 3 hi den — ende dees 4 hem onibr. 7 lugd- 
mensen 9 een minnerc was des willichs ermoeds 
11-12 alle dander 12 wijsheien — reinicheien 

4 deildef,..] : hs. deilde hi. Dit hi komt ook in B voor, 

wat on ft gemeggetyk op een gemeenschappelijke bron wijst. 

BI wijzigt N en is duidelijker; deze vet betering bewijst 

echter dat hij hetzelfde model moet gebruikt hebben als N 

en B. 

12 neman : Lat. Nemias 

13 clauens : men kan dus ook clavens lezen. 

BI 2 hi ontbr. 4 dat deylden hi den armen 
6 monicken ende 8 voer : tot — oeck daer g~:o li- 
chaemlicowtè/'. 12 een mynner — nemiam /jclaveus 
(claveus, clavcns of clauens?; 17 een 19 aldus 

potmoedich ende leefde in suverheden ende in abstinencien ende inden love gods meer dan dandere 
Dese iiij bisscoppe kende tondalus wel[.] Neven desen sielen stont eenen zetele die wonderlic was 
verchiert daer niement in en sadt Doe vraegde tondalus [:] ïFiens es desen setele daer niement in 
en sit Waer omme .»•••• hi ledich ende malachias andw.. setele 

4 tn vlg. sen setele.. •. est in ... # n sal.... maer.... den.... ghel. • •. ct. .. . e. . .. telkens aan het einde van den 
regel; ’t is het eenig overgeblevene van het weggescheurde gedeelte der blz. 
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brodoien der noch leeft in dein lichain Mcr als hi I een van onsen brodercndie noch lefit in den lichatn 
verscheit 80 sal hei in besitzen 

we[de]sele weder zo irem [lichame] 
keren moiste up dat ertricht 

5 Mer do dese sele in allen groissef...] genoichte 
haddc gesien so was der ongele uns heren der vur 

bi. 9?b ir gycnck bi ir ind sprach goederter U lichen zo ir [:] 
//aistu all dit gesien ind Hei antworde cme [:] /ch 

sien it[.] Ah bedden dichf,] lais mych hei syn Der 

io engele sachte ir [:] Dw salt weder keren zo dynie 
lichatn Ind du salt wail onthalden om orber dyns 

even kirsten allit wat du gesien hais Mcr do si[-•-] 
hoirte dat si zo dein licham weder keren moiste so 

antworde si all weinende myt groisser bedroif- 
15 nysse ind sachte Hne wat groissen quades hayn 

ich ee gedayn dat ich zo mynre licham weder keren 
b/. 9$a mois [1 ind alsus groisse glorie laissenf.J Der engel 

sachte ir [:] h\ deser gloriën in verdyent nemant 
zo komen dan jonefrawen de yren lichame bewar- 

20 den van becoringe ind bcroe[r]yngen vleischlicher 

ƒ De bedoelde broeder is naar alle waarschijnlijkheid 
SI. Bernardus. Zie in verband hiermee Dl /, bit. 60. 

3 1[<fc] en [lichame] : met in het hs. 
5 groi»st[...] : na dit woord gro, begin van groisse, 

dat de kop. voor de 2im maal wou schrijven. Lat. Set cum 
in his omnibus anima vaide esset delectaie. 

6 na gesien een met de griffel in *t papier gedrukt 
streepje; id. r. 7 na het tweede en derde ir. 

9 Na it een streepje ; td. r. 13 na moiste. — bedden : 
de e van be verb. uit y; de kop. heeft van de y een e ge- 
maaktt die tot een inktvlek vervloeid is. 

12-13 s»[...] hoirte : na si het woord gesien, zw. doorgeh. 
/5 wat groissen quades : Lat. qjid tam» mali. 
iy Onderaan de bit. staat; slait dit blat umme; de kop. 

had unit. een blad fol. 98a9 b overgeslaqen en merkte dit 
te laat; die bit. schreef hij daarna vol. De volgorde der 
blz. is dus : 97b, 99a, 99b% 98a, 98b. Voor alle zekerheid 
voegde de corrector (?) er nog eene reklame bij, die hg 
boven de voorafgaande aanmerking schreef en die luidt 
als volgt : etui alsus grote; men lette op gewijzigde spelling 
der laatste woorden. 

18 verdyent: hs. verdeynt, met aanwijzing dat de volg¬ 
orde van e en y omgekeerd moet worden. 

20 van becoringe : niet in Lat.% ook niet in de andere 
teksten — beroe[/ ] yngen : hs. beroeyngen 

mer ass hie verscheyden is soe sall hie ene besitten 

C Hoe die zielef...] weder tot horen 
lichamef...] keren moste 

Mer doe dese stele in allen groten g[<f]nuchten 5 
haddc gesieneso was die Engel ons heren die vur 
hoir gienek by hoir | ind sprac godertirlic tot hoer 
Hevcstu all dit gesien Ind sic antworde Ic sy et[,] 
ie bidde laet my hier wesen | Die Engel segede [:] 
Du salt weder keren toe dijnen lichame Ind du sall 10 

wolf...] onthalden orntne oerbaer dijns even kersten 
all wat du gesien heves | Mer doe se hoerde dat se 
ten lichame weder moste Soe antworde sy all 
wcynende mit gtoter droefl hcyde ind segede | Here 
wat groter quaedc || heb ic gedain dat ic toe my- 75 m s4b 
nen[...] licham weder keren moet Ind aldus grote 
glorie laten Die Engel seghede In dese glorie 
en verdient niemant te comen dan Jonffrowen die 
hore lichame bewaren van berorijnghen vleslikejY] 
genoechtcn [Ind liever hadden gebrant loe werden 20 

j een : zie A\ 

3 ziele : na ziele eene t en het begin der letter o, 

zwart doorgehaaUl; blijkbaar wou de kop. reeds het vol¬ 
gende tot schrgven. 

4 lichame[...] keren ; tusschen deze twee woorden staat 

quam, rood op zwart door gehaald. 

5 g|>]michten : hs. gonuchten 

u wo : na de 1 is het begin eener letter doorgeh. 

JS-ió mynen[...] licham; tusschen deze twee woorden 

staat lieve zwart doorgehaald. 

19 vleslikefr] : hs. vlesliken. Lat. qui... a tnctu carnalis 

concupisceotie custodiunt. 

20 [Ind,., becoringeti\ x weggevallen. 

B 2 soe ontbr. — sal hy in desen setel sitten 
3 weder ontbr. — dese z. - ghenoichte 6 gesiene 
ontbr. y hoer ontbr. y-8 ende seide hevestu 8 Ende 
die ziele antworden 9 Ende die e. // ter orber — 

kerslens 15 yc gedaen 19 beroringe vleyschelicker 
ghenoichten ende liever hebbn gebrant toe werden 
inder becoringen des vleysch om 

es c.est in.n sal.maer. 
den.ghcl.ct.e.. 

11.379+ || schijn gods ende in sine drievoudichede ende te scouwene marien[,] cristus moederef,] die ghebe- 
nedide coninghinne van hemelrijke ende van eerderikef.J 7bndalus[r] ic segghe hu meeref,] al ware 

5 elc sandekin | ende elc gersekin ende elc crudekin een tonghe dat inde weerelt es nochtan so ne 
souden sij niet vulprisen moghen de blijscip ende die glorie die in hem lieden es te siene den ghenen 

3 BI 270a en blz 279b tot aan : Doe sprac dinghele enz. is door den vertaler bij gevoegd en zeer kenschetsend. Men 
lette vooral op de bl 156/8 reeds voorkomende bijvoeging van de Moeder Gods (zie ook 170/6) en verder op het natuur¬ 
lijke der taal. — Blommaert voegt bg deze plaats de nota : « Het begin dezes hoofdstuks is in den latijnscheo tekst 
weggelaten *; juist het omgekeerde is waar. 
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bmederen die noch levet inden lichaem. Mer als 
X’fiJ hi verscheiden is. soe sal hi en be- | sitten 

Hoe deze ziele weder tot horen licham 
keren moeste 

5 MEr doe dese ziele in allen desen grote ghe- 
noechte gesien had Doe was die engel ons heren[,] 
die voer hoer ghinc[t] bi hoer ende sprac gueder- 
tierlic tot hoer. Hevestu al dijt gesien. Ende sij 
antwoerde. Ic siet Ic bid laet mij hier wesen Die 

in engel sechde Du salste weder keren tot dijnen 
lichaem Ende salt wael ontholden om orber dijns 
even kerstens al wat du gesien hevest. Mer doe sij 
hoerden dat sij ten lichaem weder moeste. Soe 

/''>» antwoerde sij al weynende mit groter droef || heit 
'.5 ende sechde. Herc wat groter quade heb ic ghe- 

claen dat ic tot mijnen lichaem weder keeren moet 
ende dus grote glorie laten Die engel sechde. In 
dese glorie en verdient nyemant te comen dan 
jonfleren. die hoer lichamen bewaren van berue- 

20 ringen vleischeliker genoechten Ende liever hadden 

5 MEr: blauwe lel ter M 

7 ghinc[,] : na yhinc een punt 
p bid : Lat. obsecro, cf, B en de andere teksten. 

19 j-mfferen : de i heeft hier den vorm eener j. 

BI 2 en : den 3-4 Titel ontbr. 5 alle dese 7 by 
oer na was op r. 6 7-8 guetelic 8 heves du dit 
o bidde 11 zie de andere teksten // onthalden om dat 
12 kersten - wattu gesien heves dat saltu apenbacren 
(gewijzigde lezing eigen aan BI) 13 totten — weder 
ontbr. — Soe : doe 13 wat quaet 17-18 deser gloriën 
als K. 19 Joncfrouwen 

die noch niet verscheiden en was vanden lirhame 
Ende also dziele[...] hijr in dus glorierde | quatn 
hoer ingei die hoer suetelijc toe sprack ende seide 

| Hoe die ziel wieder totten licham ke¬ 
en moeste s 
Hebdi dit al gehoert[.] Die seel antwoerde. /ae 
ic Heer[.] Ic bids u[J laet my hijr blijven Ende 
dingel seide [:] Ghi solt tuwen lichame weder 
keren | ende al dat ghi ghesien hebt soldi wel 
onthalden ende den luden vertellen Alse die ziele 10 
hoerde datse wieder keren moest | mit groter 
druefheit ende weyninghen spraecse Heer wat 
dedic noyt quaets dat ic uut deser gloriën tot 
mijnen lichame moet keren Ende dingel seide In 
dese glorie en verdienen gheyne lude te blijven *5 
dan meechden die hoeren lichame hueden van 
vleyscheliker begheerten Ende liever hebben te 

2 dzielef...] hijr : tusschen deze twee woorden staat ai 

rood op zwart geexpungeerd en rood doorgehaald. — 

glorierde : Lat. deiectata est. 

3 Na seide staat een halve regel open voor den titel% 
die op de volg. blz. geschreven werd. 

A t verscheien 2 als die siele — glorieerde 4 7Y- 
telontbr. tfalwel 6-7jae ic ontbr. 7lcbiddu /oden 
luden : den volke 12 bedroeftheit ende met 14-13 in 
deserglorien seide dingel enverd. 17 begh: oncuusch- 
heitende stinekender (sic) begeerten ende 

G 
die daer sijn vercoren Ay lacenf,] lieve creatueren[,] dat ghi hier omme niet en peinst Doe sprac 
dinghele noch voort | tote tondaluse [:] Z?ese huut nemende scoone glorie so ne hebstu noch niet 
ghesien Ay lacen[,j sprac tondalus[,] sal iese niet ghesien Dinghel seide Ja ghi maer ghi en sijts noch 
niet weerdich du moets also puer wesen ende also reyne van sonden dat ne gheene vlecke no smette 

5 in hu en sij[.] /JIso suver moetstu wesen als dat kint es dat stappans ghebooren es van siere moederf.] 
Arochtan so moet kint liden heer het cotnt ter gloriën door een vier mids dat hem[,..] heeft besondicht 
inder moeder lichame maer en vliechter maer duere ende dan comrnet ter eeweliker glorien[.] 

?u* Tondalus dat suver cleedekin dat hu |j de priester gaf ter vonten dat en moghdi niet bringhen besmet 
voor cristus[.] Het moet suver wesen Doe sprac dinghele tote tondaluse ende hi seide [:] Ganc 

in weder in dinen lichame ende onthout neerenstelike alle dat ghi ghesien hebt ende ghehoort te dijns 
cvenkerstins profijte[.] Ghi sullet prediken den volcke Doe dese ziele hoorde datso weder keeren 
moeste te haeren lichame so andwoorde so met grooter zeericheit ende seide al weenende Ay lacen 
heere[,] wat hebbic noynt mesdaen so vele quaets[,] dat ic moet weder keeren te minen vulen sacke 
ende laten dese scoone glorie Dinghele andwoorde [:] /n dus ghedane glorie die so groot es so ne 

/j mach niemant commen dan maeghden die haren lichame wachten van luxurien ende vieesscheliken 

6 hem[.,.] : hem staat op het einde van een regel en is aan het begin van den volgenden verkeerdelijk herhaald. 
7 maer en vlichter maer duere = er toel door. 

13 vulen sacke : Lat. ad corpus raeum; de vertaler had blijkbaar geen hoogen dunk van *t menschelijk lichaam„ 
Zie andert voorbeelden bij Verdam i. v. sack 4). 
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genoichten ind lever hadden gebrant zo werden in 
der becoryngen des[...] vleisches om dese groissc 
glorie zo vcrkrigen dan besmit zo werden inder 
vuylre gcnochden irs vleischs[.J Mcr du in woul- 

5 des neit gelouven den worden der schrifturen ind 
her om yn mach[...]stu neit hei bliven[.] Z>ar 
omme keir weder zo dyme licham dar du us 

/>:. tyjb geco || men biste end hoede dich zo doen van dera 
datu zo vuorcn dcdes ind unse rait ind unse hulpe 

io en sal dir neit en brechen Mer si solen entgenwor- 
dich ind getruwelichen bi dir syn ind bliven ind 
do der engel dit gesacht hadde so kierde de sele 
weder ind do si sich pynde zo beroeren so gevoelde 
si zo hantz dat si beswaert was myt dem laste des 

75 lichamsf,] want in der selver tzit do si sprach myt 
dem engel in dem hemele so gevoelde si dat si 
antzoch iren licham op der erden[.] Do dede si 

y V f op de crancke ougen des || licham end versuechte 
Mer en sprach neit ind omme in sach hei staeyn de 

20 clercgien ind hei ontfienck den licham uns heren 

2 deï-f...] vleisches : na des het woord vleih, fout voor 

vleisch, zwart doorgehaald; na vleisches eene met de grif - 

fel in het papier gedrukte punt. 

6 mach[...] stu : na mach een | en nog een andere 

let ter f tot een inktvlek vervloeid. 

8 end : hs. en 

io en brechen : cf. Br. ein brechen. — Mer : de M is 

niet gerubriceerd. 

77 iren licham : onderw. van antzoch. 

l8 versuechte : het oog der laatste e ontbreekt. 

IQ Na neit een met de griffel in het papier gedrukt 

streepje. 

20 clercgien : boven de n een zwarte punt, misschien 

:wel een expungatie. 

in der becoringen] hoers vleysches om dese grote 
glorie toe verkrijgen dan besmijt te werden inder 
vulre genocchten hoers vleschesf.] Mcr du ein wol- 
dest niet geloven den woirden der schrijfturen 
ende hier omme en mogestu hier niet bliven | 5 
Daer omme kere weder toe dijnen lichame daer du 
uut komen bist ind huet dy [/]o doene van dat du 
to[...] voren dcdest Ind onse raet ind hulpe ein 
sal dy niet ein breken mer se solen tegenwordich 
end getruwelic by dy bliven Ind doe die Engel 10 

dit geseecht hadde soe kerde die ziele weder Ind 
doe sie hoer pijnde te roren so ghevoelde se te 
hant dat sie beswaert was mit den laste des licha- 
mes want in der selver tijt doe se sprac mitten 
Engel in den hemel so gevoelde sie dat sij antoech /j 
horen lichame inder eirden Doe dede sie up die 
kranckc oghen des lichams ende versuchtede mer 
en seghede neit Ind om hem sach hie stan dey 
clergien Ind [het] ontfienck den licham 1 ons heren tt.ss* 

7 [7]o : hs. do 

8 tof..,] voren : tusschen deze twee woorden staat vo- 
rest, fout voor voren, zwart doorgehaald. 

p eio breken : cf. Ken brechen 

IQ [hei] : hs. om, blijkbaar onder invloed van *t voor¬ 
gaande lod om 

B 2 besmette jdesvleyschs 5 mochstu 6daer: 
hier om kier 8 want onse r. p niet ontbreken 
70 doe ontbr. 13 des : oirs 15 ghevolden sy aentre- 
ckende oeren 1. zie N 17 cranc ogen ende hy ver¬ 
suchtede 18 ende en seide jq ende hy ontfinc dat 1. 

G 
ghenouchtcn ende die liever hadden te verdervene de lusten haers lichamen omme dese glorie dan 
hem te besmettene in luxurien Ende die houden gods gheb[o]de in vierne ende in vastene ende in 
abstincncien ende die haren evenkerstin minnen ende doen hem ghelijc hem selven ende hem 
wachten van hooverdien ende dat daer huut spruten mach[.] Dese sullen 00c besitten dese eewehkc 

5 glorie || sonder hende Weetstu niet dat du die helighe scriftuere niet en gheloofdes[.] Z)aer omme 
so ne mooghdi hier niet blivcn[.] So keert weder in dinen lichame daer du hute quaems ende pijnt 
hu te wachtene van sonden Onsen raet onse hulpe en sal di niet ghebreken sij sullen met hu bliven 
ghetrouwelikc[.] ^41so dinghel dat gheseit hadde so leeddine weder in sinen lichame ende doe verloos 
hi den Inghe e ende doe die siele haer pijnde te roerne so ghevoelde sou haer in haren lichame 

10 haesteliken ende dat so versacmt was metter swaerheit haers lichamen[.] Ifant ter selver tijt ende 
ter selver luieren so sprac so den inghel anc inden hemele ende stappans so ghevoelde so haer in 
eerderijke inden lichame ende suchtende sonder spreken so sach tondalus den priester bij hem 
stacndc ende hi ontfinc gods lichame met love ende met daneke ende deelde al dat hij hadde 

2 gheb[o]de : hs. gbebede — 2 en vlg. Ende die... sonder hende : weer bij gevoegd* 

q Inghele : de I is niet gerubriceerd. — haren l aldus voluit. 
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ghebrant .te werden in der becoringen des vleischs 
om dese grote glorie te verengen dan besmet te 
werden inder vulre ghenoechten hoers[...] vlei- 
sches. Merdu en woldes niet geloeven de[;/] wor- 

5 den der scriftueren Ende hier om en moechstu 
hier niet blijven Daer omme keer weder tot dinen 

bi. fr>7b licham daer du van || comen biste Ende huede dij 
te doen. van dattu te voeren dedeste. Ende onse 
raet ende hulpe en sal dij niet ontbreken. Mer sij 

10 sullen tegenwoerdich ende ghetrouwclic bij dij 
blijven Ende doe die engel dit ghesecht had. doe 
keerde die ziel weder Ende doe sij hoer pinde te 
iueren. soe ghevoelde si te hant dat sij beswaert 
was mitten laste des lichaems. Want inder selver 

15 tijt doe sij sprac mitten engel inden hemel Soe 
gevoelde sij antrcckende hoeren lichaern inder 
eerden Doe dede sij op die crancken ogen des 
lichaems ende versuchtede Mer hi en sechde niet. 

bi i6;c Ende om hem sach hi staen die clergien H Ende hi 
20 ontfinc den lichaem ons heren mit danek ende mit 

3 hoersf...] ; na boers een v aan het einde van den 
regel, bij gebrek aan plaats, zwart doorgehaald. 

4 de[n] : hs. de* 

16 gevoelde sij antreckende : Lat. in tenis se sensit in- 

duere corpus. De lezing van N komt ook voor in B en Bl% 

wat nogmaals op een gemeenschappelijke bron wijst. 

17 eerden : de n is vervloeid. 

BI 2 gloren j vulre : onreynre 3-4 vleisches : 
lichams 4 den 7 daer du van : van den du 10 ghe- 
trouwelicke 13 soe : doe 75 si inden hemel sprac 
mitten engel — Soe : doe 18 versuchten 19 om 
sijnen licham — clerken die om begraven solden {door 
BI bij gevoegd) — hi ontbr. 

verbomen in hem selven omme alsulke glorie | 
dan bevlect te sijn mitter leliker ghenuechten Mer 
ghi en wolt niet gheloven der scryfturen | ende 
daeromme en moechdy hi niet blijven Daeromme 
gaet wieder tuwen lichame | ende huet u te doen 5 
van dat ghi te voeren daet Onse raet ende onse 
hulpe en sal u niet gebreken Alse dingel dit hadde 
gheseit | bekeerde hoer die ziele ende ghevoelde 
hoer selven beswaert rnitter boerdenen hoers 
lichaems Si en sprack niet meer jeghen den engel | 10 
also saen ghevoeldese hoer selven mitten lichame 
op deerde Doe ontdedesi cranclic hoer. oeghen 
Ende vcrsuchtende ende niet spiekendef...] aen- 
scou- || wedese die clerken die omme hoer stoenden 
Doe ontfinc hi ons heren lichame ende danctc gode 75 

2 dan ... leliker genuechten : Lat. ... quam coinquinari 

turpis concupiscenlie volutabris (malunt). 

10-12 geven slechts jlaitw het Lat. weer. 

13 niet: verbeterd uit mit; dit woord is rood op zwart 

geexpungeerd en rood door gehaald \ niet is daarenboven 

af gekort in de plaats geschreven (n j.) — sprekende [...] : 

hs. sprekenden 

13-14 aenscouwedese : verbeterd uit aenscouwendese; 

de afkorting voor n is zwart doorgehazlJ. 

A / alsulke : dese 2 met die vulder (sic) genoech- 
ten der onsuverheit maer 4 hi : hier — bliven gaet 
weder omme toet uwen 5-6 van te mesdoene van dies 
6-8 daet so en sal u onsen raet ende ons helpe niet 
gebreken ende als dat die ingcl ges. h. keerde die siele 
haer omme 9 selven ontbr. 10 lichamen — meer na 
ingei 12 op der eerden ende doen 13 Ende: al 15 en¬ 
de doen 

G 
den aermen Ende dede setten up sine cleederen een cruce ende hi nam ane een gheestelic leven 
ende hi maecte desen bouc ende hi screeffer in al dat hi hadde over leden ende hi bekeerder mede 

bi.jSob al dat lant van daer omtrent in duegden[,] want sij [Zeefden zeere roeuweliken in quaden levenef.] 
Ende hij predicte devoteliken den lieden vanden lande ende hootmoedelicken[.] J/aer wij die 

5 sijn leven niet ghevolghen en connen mids der grooter pinen ende tormenten die hi over leet ende 
die huut nemende penitende Nochtan so eyst nuttelic ende huerboorlic allen creatueren ende allen 
menschen die in eerderijke sijn die leven | diet sullen hooren lesen ende visenteren[.] £hde 00c 
so eyst salich harer sielen want sij mogher mede sijn behouden ende commer mede ter soeter 

2 ende hi maecte desen bouc; ’t Lat. zegt alléén ; Cuncta vero, que viderat, nobis postmodum recitavit; zie ook 

Dl. I blz. 67 (3). 

2-3 ende hi bekeerder tot quaden levene : bij gevoegd door den vertaler. 

4 en vlg. : deze regels zijn een ontwikkeling van Lat. „• Set nos, quia vitara ejus imitari non possurau?, hec sallem ad 

utilitatem legentium scribere studuimu*. 
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myt dancke ind myt love ind gafl’ ailet dat hei 
hadde den armen ind leis setzen op syn eleidere de 
hei droich dat tzichen des hilgen cruces[.] //er na 
sachte hei uns allet dat hei gesien hadde ind[...J 

5 vermaende ons eyn hillich leven zo leiden ind dat 
wort gotz dat hei zo voeren neit yn wiste[,] dat 
pretgede hei myt groisser ynneneicheit[,J oitmo- 
dichcit ind konste Mer om dat wir sin leven l|a!le 
neit in mogen na volgen so haven wir dit[..•] 

jo geschreven omrne orber der gener de it leesen sol¬ 
len [,] op dat si zo yntlicher onsen heren dienen 
moeghen de leeft ind regniert van ewecheit in ewe- 
cheit Hie endet tondalus boiche van den pynen ind 
vrouden Amen. 

j Na cruces een met de griffel in het papier gedrukt 

streepje; id. r. 6 na wiste. 

4*5 in<i[..#] vermaende : na ind staat v’| (vers) zwart 

doorgehaald; de kop. wou blijkbaar schryven : versmaede. 

7 pretgede : verb. uit petgede; de r is boven den regel 

tusschen p en c bygeschreven, zonder aanw. — ynnenei* 

cheit : hs. ynne-neichet; lees yoneicheii? 

8 Mer : de M is niet gerubriceerd. 

9 dit[...] : na dit een letter, die tot een inktvlek ver¬ 

vloeid is. 

10-14 De vertaler heeft na leesen sollen een paar 

regels uit het Latijn laten weg vallen% waarin broeder 

Afarcus zich in de gebeden van abdis G. aanbeveelt; wat er 

op volgt% is een door hem gewijzigd slot. Zie ook N. 

n onsen : na dit woord een scheidingsteeken; blijk¬ 

baar meende de kop. eerst den uitgang en op den volgenden 

regel te plaatsen, doch hij schreef hem daarna na ons bij. 

Ij Hie : hs. Hei, met aanwijzing, dat de volgorde van 

e en i omgekeerd moet worden. 

mit dancke Ind mit love Ind gaff allet dat hie 
hadde den armen Ind lijet setten op sine cleder 
die hie droich dat teiken des hilligen cruces | Hier 
na segede hie uns allet dat hie gesien hadde Ind 
vermaende ons een heylich leven to lydene Ind 5 

dat vort gods dat hie toe voeren niet ein wijste dat 
predicte hie myt groter ynnicheyden ind konsten | 
Mer omrae dat wy sin leven niet alle en moghen 
na volghene so hebbe wy dat geschreven om oyr- 
barlicheit den gheenre dyet lesen soelen op dat sie 10 

toe ynnicliker onsen heren dienen moghen Die 
levet ind regnert van ewicheit in ewycheyden 
Amen. 
d Hier eindet. Tondalus visione eens 
ridders van Irlant[.j Got sij eweliken 75 
gelofft Amen. 

7 Na ynnicheyden is vermoedelijk ontmoedicheyden 
weggevallen, cf. K. Lat. cum ratgoa devotione et humili* 

tate ac scientia. 

9 hebbe : de ophaal der eerste b on tbr eek t, zo o dat er 

staat hellen. 

14-15 Het slot verschilt eenigszins van K. 

B 4-5 ende hy vermacnden 7 ynnicheit oitmodi- 
cheit en constc 8vA\tontbr* 9 om:tot /oder gheen¬ 
re 11 ynnichlicken n d. sullen u regniert ewe- 
licken ende ommermeer Amen /^-/ö tondelus visioen 
of apenbaringe die mitter heyliger schryft ende den 
propheten over een dreecht als den ghenen apenbair 
is die inder hellen bewandert sijn ende verwonders 
hem niet mer sy ontfruchten hem want het mochtc 
een <xic N en BI) stenen herte bewegen diet nauwe 
aensage zie slot N. 

Q 
gloriën ende in dat mueghelic gheselscip van daer boven[,] daer fblijscip[,J vreughdc[,] melodie 
ende glorie es eewelic ende emmermeer sonder hende Amen nota. 

Desen bouc es ghetrocken huten lattine van woorden te woorden no min no meer 
ghelijc ende inder manieren dattene tondalus de ruddere maecte also hijt over 

5 leden hadde al dat voorseit es Nu Iaet ons gode van hemelrijke dan bidden 
ende der glorieuser maghet sente marie dat wi hier so moeten leven in deser 
booser wcerelt ende in deser crancker weerelt dat wi moghen ontgaen desen 

/ meughelic : zie I66/3. 2 amen nota : deze woorden zijn rood doorgestreept. 5 Nu : de N is niet gerubriceerd„ 

3 vlg. Uit de hier en daar bij den tekst gevoegde nota's is den lezer voldoende geblekenf dat de bewering; als zou 

dit hs. letterlijk vertaald zynt onjuist is. Ook is Tondalus zelf de schryver niet van het visioen; zie daarover Dl f 
blz. tf;, voetnota 3. 6 het nogmaals op de aanroeping tot de H. Maagd cf. 156/8 en 172/3 
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Iove Ende hi gaf al dat hi hadde den armen Ende 
liet setten op sijnen clederen die hi droech dat 
teiken des heiligen cruces. Hier nae sechde hij 
ons al dat hij ghesien had Ende vennaende ons 

5 een heilich leven toe leiden Ende dat woert gods 
dat hi toe voeren niet en wiste, dat predicte hi 
mit groeter ynnicheiden. oetmoedicheiden ende 
konsten Mer om dat wij sijnen leven niet al en 
moegen na volgen. Soe hebben wij dit al ghescre- 

10 ven om orberlicheit der geenre die dit lesen sullen 
Op dat sij toe ynnichliker onsen heren dienen 

b/. ióyd mogen || Die levet ende regniert van ewicheit in 
ewicheiden Amen 

Hier endet Thondalus visioen off apen- 
/5 baringe. die mitter heiliger scrijft. ende 

den propheten over een draget. Als den 
ghenen apenbaer is. die inder heiliger 
scrijft bewandertsijn Ende die en verwon- 
derens hem niet. mer sij ontfruchtent Want 

zo dit mocht stenen herten bewegen diet 
nau ansagen 

Die wyse man secht Och of sij smaecten 
ende verstonden ende die leste dijngen 
voorsagen 

I4~2t Hier... ausageo • is rood onderstreept. Deze 
regels komen ook in B en BI voor, wat nog eens voor een 
gemeenschappelijke bron pleit• 

/p ontfruchtent i B en BI hebben ontfruchten hem (om), 
wat wel de oorspronkelijke lezing zal geweest zijn. — 
Want: de W is niet gerubriceerd. 

20 dit l B en BI. hebben beiden het (et) voor dit; van 
stenen herten heeft B een enkv. gemaakt: een stenen her- 
le... mensage 

22-24 ts metro ode letter geschreven. Daaronder komt 
de titel van Patricius' vagevuur. Deze regels komen alle'én 
in N voor. 

BI 2 hi liet 4 allet dat — vermenden 5 toe : te 
6 te voren 7 ynnicheit 8 sijn 9 na ontbr. — al 
ontbr. 10 om orberlicheit wil 11 toe : te mynlicker 
:j mogen : sullen 14 Tondalus apenbaringe die 
18 bewandert : ghelcert 19 si ontfruchten om.tvant et 
zie B 20 diet: die dit 21 ansagen : anmercten 

Ende al dat hi had deylde hi den armen Ende hi 
dede sagenen mitten [...] teyken des heilyghen 
crucen alle sijne cleydere Al dat voerseit is | seide 
hi selvef,] dijt al sach Ende vermaende ons wel te 
doen Ende oec dat w’ocrt gods daer hi te voeren 5 
niet ave en wiste seide hi mit groter begeerten 
ende oetmoedicheiden Ende hi const predicken 
ft Mer want wi nae sijn leven niet en connen 
ghevolgen so wil ic doch ten orbare diet lesen solen 
dit bueck mit sijnen leven beschrijven ft Dat wi 10 

den ghenen moeten behagen die boven al dat 
es ) dat wi te voeren hebben ghenoemt Dats jhe- 
sus cristus onse heer | den loef ende eer moet sijn 
in die werelt der werelde Amen Amen 

T ungdalus 

2 sageuen : Lat. jussit signum smncie crucis superponi. 
Aï/.seghenen met het teeken des kruys = munire signo cru* 
cis. — mittenteyken 1 tusschen deze twee woorden staat 
de* rood op zwart geëxpungeerd en even zoo door gehaald. 

7 oetmoedicheiden : hs. veeleer oecmoedicheiden. — 
Ende hi const prediken : vertaling van Lat. cum (mmgnm 
devotione et humilitate) ac scientia predicabat. 

9*\o dit bueck mit sijnen leven ; is in Lat. alléén hec — 
Evenals in Br en Nzijn na beschrijven de woorden, die 
broeder Al circus tot de abdis G. richt% weggevallen. Het 
laatste gedeelte van den zin herinnert aan het Lat. slot : 
(Unde nos vestram, o prcclara G., humillima et devotissima 
prece precamur clemenüam, ut nostri licet indigni memoriam 
in vestris habeatis oraiionibus), quatinus illi placeamus, qui 
superest cunctis, que ante diximus, Jesu Christo, domino nos- 
tro,cui honorest et gloiia per infinita secula seculorum. Amen. 

14 Amen Amen is rood onderstr. en rood doorgeh. 
15 Tungdalus : verbeterd uit Tungldalus; de 1 is rood 

geëxpungeerd en schuin rood doorgehaald. 

A 2 hem sachghenen 2 4 tsheilichs cruus ende a. 
s. cl. oec Ende alle dat hi gesien hadde ende gehoert 
{Lat. cuncta veroque videratjdat herseide (recitavit) 
hi ons namaels ende verm. 5 dwoert 7 oetmoedi- 
cheien — hi ontbr. — preken 8-;o gevolgen dat hy 
daer na leidende wert {niet in Lat.) so hebbic nochtan 
ter orborleecheit van hem allen diet selen lesen oft 
hoeren lesen dit boec gedicht ende sijn leven bescre- 
vlh dat wi 12 ghen. heb. — Dats ontbr. 13 den : dien 
14 werelde amen. Na amen komt op den volgenden re• 
gel : Dit boec heeft gescreven ende hoert toe rom- 
ment vanden riele het was begost en vol screven int 
jaer .m.iiij0. ende ,lxj. te uut gaende meye bit voer 
mi alle tsamen der heileger drievuldicheit en der 
maecht marien ende al ingelen santen en santtinnen 
die inden hemel sijnf.] Lieve heer Jhesus Christusf,] 
levende soen gods[,J u gtondcloese (hs gronde loese) 
ontfermherticheit come op ons alle tsamen Amen. 

Hierob volgt eene lijst van de personen, u ien het hs. 
toebehoord heejt(z\t Dl I, blz 158 bovenaan). 

a 
bi. *8ta vorseiden tormenten ende commen daer boven int eewighe leven B dat elcken 

goeden mensche bereet es so wie dat wandelt in de ghebode gods[] Dnde salich 
moeten wij werden vonden als de ziele ende lichame sceeden sullen[.j Dies moet 
hu ende mi jonnen die vaderf,] die sone[,J die helighe gheest Amen. 

2 so wie dat ; blijkbaar te verstaan als die. 
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De sanote patricii 
Alre creaturen scepper moet ons in dit teghen- 

woerdich werc yet te scrijven verlenen Alse waer 
bi datter yemant Dijt lesen sal ochte horen in 
eynigher manyeren ghebetert mede weerdef.] Dit 5 
jeghenwoerdighe ghescrychte es uuten latijne in 
duytscher talen verwandelt | wilc [...] latijn eyn 
monnich sende eynen abt uteynen anderen doester 
ende begonste aldus [:] 

Ane sijnen vader in gode ende eynen begeer- 10 

liken heer j Heren heynrijc den abt van sarten Ic 
brueder heynrijcf,] die mynste vanden monni- 
chen | van psalterien[,] gruet u alse kint sijnen 
vader met ghehoersamheiden[.] Eersame vadere 
ghi hiet my dat ich u sende int ghescryfte dat ic u i$ 

seide | dat ic hedde gehoert vanden veghevyer | 
ende dat sal ic voel te liever aen gaen | orame dat 
ic tuwen vaderliken geboden sonderlinghen ben 
ghedwonghen | ende al ist saké dat ic wel begeerte 
dat yeman gebetert werde van my nochtan sonder 20 

2-9 Deze voorredt komt overeen met den Tondalus' 

tekst van den Haag ; aanroepen van de hulp van God, 

vermelden van de bron. Bamberg en Colgan hebben dit 

niet. Marie de France roept wel in eenige regels de hulp 

van God in. 
2 scepper: verbeterd uit sceppere; de slot-t is uitge¬ 

krast. 
7 wilc[..,] latijn : tusschen deze twee worden ; latai 

rood op zwart geëxpungeerd en rood op zwart doorgeh. 

16 veghevyer | : streepje rood op zwart. 

IQ De vorm begeerte komt ook voor in het begin van 

het vlg. hoofdstuk. 

A Titel Dit es van patricis vaechviere 2-g ontbr. 
De tekst begint Aen minen eerweerdegen vader. Ba 
heeft Patri suo. Co eveneens. Wij halen de Latijnsche 
teksten aan als volgt : Bamberg — Ba, Colgan = Co, 
Brit. Mus. Arundel 292 = Ar, Brit. Mus. Harley 3846 
= Ilarl, Brit. Mus. Royal 13 B VIII *= Roy. Zie hoofd¬ 
stuk over Lat. teksten. 

to-ii begeerliken: begeerleken // herheinricken 
12 b. heindric n 13 monnichen: moneken 13 psaltien 
Sommige Lat. teksten hebben alleen monachorum mini¬ 
mus; Roy heeft monachorum de saltereia minimus. 
13-14 den vader 14 met gehoersamheien 15 seinde 
i$-i6 dat ic u seide ontbr. 16 tghene dat ic gehoert 
hadde — veghevyer : vaechviere 17 vele teliever — 
aen nemen 18-19 tuwen vaderliken geboden sonderlin¬ 
ghen ben ghedwonghen ende al ist saké dat ic ontbr. 
ig en vl%. begeerre datter iement bi gebetrert werde 
want ic doe u weten dat ic noeit en las. Waarschijn¬ 
lijk is te lezen gebetert. Er is een streepje door de r 
getrokken; dat echter ook van de t kan zijn. 

H1 

bl. spa 
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u gebodt cn lied ic dit werc niet aen gegaenf.] 
Uwer vaderlicheit doe ic te weten dat ic noyt en 
las noch cn hoerde eynich bueck daer ic so voel 
orbers in dede gode tontsien cnde te minnen als 
ic hijr in hebbe[.] Ende want wi lesen dat sinte 5 
gregorius || die paus voel seet ende bescrijft van- h.*** 

den zielen die van eertrijke verscheiden sijn | 
omrae die drueve ydel rueclose Iude te vervaren | 
ende omine die blijde gherechde in die minne gods 
te sterken So willic der sympelre Iude profijte te 10 
stoutliker nae u gebod dit voerseide werc aenveer- 
den[.] Sinte gregorius seet mennighe exempele 
die hi set vanden uutganghe der zielen nae hoeren 
verdienten trecken ten tormenten | oclite geleyt ter 
rasten[.] Ende oec lijt hi dat die zielen die noch 15 

leven voer hoer oeghen selke tijt voel | te voeren 
weten [ ochte vander antwoerdenisse hoer con- 
sciencien van bynnen ochte van openbarnenyssen 
van buten van dien dat hom es te gheschien[.] Oec 
seet hi dat zielen die hebben geweest opgehalden | 20 

ende die weder te horen lichame brachte waren 
vertelden vysione ende eynrehande openbarne¬ 
nyssen | ochte vander quader Iude tormenten | 
ochte vander gueder Iude blijtschap ende datse 
nochtan niet daer in en vonden dan lichamelike 25 
materiën Alse [z;]loede vlammen | brugghen | 

12 De plaats is niet duidelijk. A heeft regels weg¬ 

gelaten. Het Latijn geeft opheldering ; In mullis exemplis 

que propooit, ad exitum animarum angelorum bonorum 

tiue malorum precenciam adesse dicil, qui animas pro meri- 

tts uelad torment» pertrahant uel ad requiem perducant. 

2^[v]1oede : hs. bloede. Het Latijn heeft flumina. A 

heeft het goed. 

A 3 hoerde noeit geen boec 4 om gode tontsiene 
5 in hebbe gedaen 5-6 dat die paus sinte g. 6 voel: 
velc meestal aldus in A 7-9 gescheeden sijn allen son* 
degen menschen teenen exempele ende allen salegen 
meinschen te sterkenne ende te behoudenne in doech- 
den ende in die minne gods 1012 So willic der 
sympelre Iude profijte te stoutliker nae u gebod 
dit voerseide werc aenvecrdcn ontbr. 12-22 so seit 
St. gregorius van sielen die hebben uut genomen 
geweest ende dan weder teharen lichame gebracht 
waren ende vertelden visioene. De andere regels uit 
Hl ontbr. Dergelijke verkortingen zijn kenmerkend voor 
A. 22-23 ende openbaerringen vander q. 1. 24-26 oft 
vanden salegen sielen die bliscapcn daer af dat si 
noemden die materiën alse 26 vlg. vloeien vlammen 
bruggen scepen huysen wouden beemden bloemen 

H* 
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sceep J huse | wolde | beenden | bluemen | swarte 
lude | ochte Wiekende lude Ende voel anders dincs 
alsulcs alse in dese werelt den luden blijtscaip ochte 
vreyse pliecht in te bringen[\] Ende oec seidense 
datse waren mit handen ghetrocken rait voeten 
geleyt mitten halse gehangen ] gegeyselt onthoeft | 
ende genuech des gelijx | dat ons zeer pijnlic waer 
te vertellen[.] Het heet mennichen mensche | men- 
nichwerf wonder | Hoe die zielen uuten lichame 
varen ende werwaert ende wat si vinden | ende 
watse vernyemen ende wat si lijden[.] Ende want 
ons dit onwijs es so sijn wijt schuldicher tontsiene | 
dan te vraghen[.] Wie ginek ye mit sekerheiden 
eynen onbecanden wech[?] Dat weyt ellic wel dat 
nae eyn guet leven | eyn quade doet niet en vol- 
get Ende alse nae die doet den loen weert geghe- 
ven | Die pijne die dan cornet heitet tvegcvyer In 
wilken vegevyer die ghene die in desen leven in 
eyniger sonden leeffden Ende die nochtan redelic 
gherecht waeren te horen tijden solen ghepijnt 

10 ende : hs, en de 

12 Het Latijn heeft : magis nobis sint timeiula, quam 

quetenda. 

ig Deze plaats heeft A ook maar gewijzigd,. Het 

Latijn is door H1 begrepen, maar misschien wat ongt- 

woon voor den kopiist van A vertaald. Het Latijn heeft9 

Ba : in qua hij, qui in viu cum aliquibus culpis, ml’tl {lees : 

iusti) tarnen et ad vitam predestinati eternam extiterunt, ad 

tempus pro eis cruciabantur et (jic) purgentur. 

Co heeft geen korrupte plaatsen en luidt : in qua hj, 

qui in hac vita in quibusdam culpis iusti tarnen, et ad vitam 

aeternam praedestinati, vixemnt; ad tempus cruciabuntur, 

ut purgentur. 

A 2 lude : lieden mustal 3 alsulcs : alselc 
4 vreese pleecht 6 onthoet 7 ende veel dies gelijx 
Het Latijn heeft: al ia multa huius modi — veele te pijn- 
leec 8 te vertreckenne - heeft menegen 8-9 men¬ 
sche mcnnichwerf ontbr. 10-11 ende watse vernyemen 
ontbr. 11 wat si dan doegen 12 sculdich tontsiene 
13 dan te vraghen ontbr. Door dit te laten wegvallen 
verandert de beteekenis geheel en al en heeft de comfara- 
te/schuldiger uit H1 gun zin. Daarom heeft A waar¬ 
schijnlijk ook er sculdich van gemaakt. 13 ye : noeit 
met s. 14 onbekenden — weyt : weet 16 loen 
volcht ende gegeven wert die p. 17 hecttet tfaegge- 
vier 18-/9 levenne insonden 1. 19-20 nochtan biech¬ 
ten maer geen pencntencie en daden gcnoech sclen 
gepijnt werden 

H* 
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weerden tot datse solen weerden gesuvertf.] Ochte 
also alsmen seet dat god ghereyt materilike pijne | 
also wel hoeren te diere pijnen materilike steden[.] 
Men wilt wel gheloven dat harde grote tormenten 
ende[...] pijnen sijn daer die sonden mede weerden 5 
ghedruct Ende oec herde groet blijtscap daer men 
mede opwaert clummet mitgherechticheid en Ende 
in mydden tguede ende tquaede ende dit gelijct 
wel onser redencnf.] Mer dat die helle onder die 
hoelheit vander eerden si alse eyn kerker ochte m 

eyne doncker douwiere dat waenen sulke lude 
Mèr || in desen buec en willen wijs niet lyen Mer b[. J0* 
dat paradijs in orienten ende in derde si dat toent 
wel dese sprake | daer die zielen [<//>] vanden 
vaghevyer verloest sijn | Onderwijlen inne[...] due- 75 
ren mit blijtscappenf.] Voer waer seet ons sinte 
Augustijnus dat alle die zielen die verscheiden 

4 tormenten : de lettergreep ten van dit voord, eerst 

vergeten'heeft de kop. hoven den regel btjgeschreven met 

aan wijt ings teek en. 

5 ende pijnen : tusschen de te twee woorden staat 

«... pijnse zwart en rood geëxpungeerd en rood op zwart 

doorgehaald; na de eerste s is er een gaatje ten gevolge 

van uitkrassingen : de uitgekraste letter is een i, waarvan 

het stipje nog duidelijk zichtbaar is; blijkbaar wou de kop. 

het op pijnen volgende sijn schrijven. 

10 kerker : boven de tweede e van kerker staat het 

bekende afkortingsteeken voor een slot-n, rood en zwart 

doorgehaald. 

11 Het Latijn heeft ergastalum voor douwiere. 

13-14 Ba heeft: quod paradisus in Oriente et terra sic 

narratio ostendit. Co heeft \ quod paradisus in Oriente, et 

in terra Syr, narratio ista ostendit. In Ba is tic waarschijn¬ 

lijk bedorven. Mali plaatst er tusschen haakjes bij : (r/'c) 5 

cf. D. Iblt. 4. 
15 inne [...] dueren : tusschen deze woorden staat 

weerden rood en zwart geëxpungeerd en rood doorgeh. 

A 7 tot datse : toete dat si selen werden — gesu- 
vert : gesuyveert /-p Ochte tot mer dat die helle 
ontbr. 10 si: es als alse een kerker ochte een duwiere 
die doncker es; eerste als vervalt. 11 dat waenen sulke 
lude Mer in desen buec en willen wijs niet lycn ontbr. 
13 dat paradijs: dat tparadijs — orieinten ende boven 
der eerden es 15 die verlost zijn 16 blijtscappen : 
bliscapen /; St. austijn ende St. gregori[ws] Door het 
afsnijden van het blad is het laatste been van de u met de 
s weggevallen 17 tot volgende hoofdstuk sielen die 
verscheeden dat deene meer ende dander min gepijnt 
wert na hare verdiente ende wiet mi vertelde ende 
hoe hijt bekende dat salie u bewisen in deinde van 
mii e spraken al%o iet verstont. Er is hier weer een heel 
stuk weggevallen. 
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sijn ende verscheiden solen | nae hoere doet | a! 
totten achtersten doemsdaech in eyniger stad 
weerden gehalden elke nae hoere weerde In rasten 
ochte in pijnen[.] Dat oec sinte augustijnus 
ende sinte gregorius seggen dat ommaterelike 5 
gheesten moeghen ghepijnt weerden mit matere- 
liken vuyer des wilt hem onse redene wel helpen 
Hen Int vegevyer daer die zielen in ghesuvert wer¬ 
den nae hoeren uutganc dat es seker dat daer 
deyne meer ende dander myn woert ghepijnt nae to 
hoeren verdienten daer die minschen niet af te 
spreken en weten [.] Nochtan vanden zielen die 
wederkeren in hoeren lichame nae hoere verschei- 
denisse. so werden onsgheopenbaert eynigerhande 
matereleke[...] teyken onderwijlen | Ende dats /5 
raachschien | daeromme | omme dat ment ons die 
inden lichame leven ende niet dan materelike din- 
ghen en verstaen | niet en solde connen gheopen- 
baren Ende daeromme setten wi in dit buec dat 
eyn lichamclike ende eyn sterflic minsche sien 20 

mach 0 gheestlike dinghen in lichameliker ende bi. 

matereliker ghedaenten[.] Wie hijse my vertelde 
ende hoe hise bekinde dat salich bewijsen int 
eynde van mijnre spraken also icht verstoent | 
hi aldus begonste *5 

5 ommaterelike : op de slot-e is het afkortingsteeken 

voor n rood en zwart door gehaald. 

8 vegevyer: verbeterd uit vegever, de y is boven den 

regel bijgeschreven met aanwijzing*teeken9 rood op zwart. 

13-19 Het Latijn is hier veel uitvoeriger. Misschien 

vond de vertaler van Hx het wat lastig en liet daarom 

verschillende tinnen weg. Daar Ba hier nog al bedorven 

is% geven we den tekst van Co : ab eis tarnen, quorum ani- 

mae a corporibus ezeuot et iterum Deo iubente ad corpora 

redeunt, signa quaedam corporalibus similia, ad demoostra* 

tionem spiritualium nuntiantur : quae nisi iu talibus et per 

talia ab animabus corporibus ezutis viderentur, nullo modo 

ab eisdem ad corpora reversis, in corpore viventibus et oor* 

poralia tantum sdentibus intimarentur. 

75 matereleke [..•] teyken : tusschen deze woorden 

dinghen zwart en rood geëxpungeerd en rood door gehaald. 

77 materelike : op de slot-e het afkortingsteeken voor 

n zwart doorgehaald; zie reg. 5. 

22 Wie ; misschien te lezen Wie ze. Lat. Quis micbi 

eam. Of moet Wie in den zin van hoe opgevat worden, een 

beteekenis, die in Oostelijke Limburgsche dialecten nog 

voorkomt? 

A 

\ 
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bl. icoa H Hei begyimet van den vege vu yr 
dat [...] der hilge patricuis der irlant 
bekerde van uneen heren bat [um dat 
volck] zo bekeiren 

5 Der groisse patricuis dem men sayt [...] den 
anderen na dem apostel paulus de hey dat wort 
gotz pretgede in irlant ind da vile myraekel dede 
so pynde hey sich der deyrlichen mynschcn hert- 
zen des landes van den simden zo treckcn myt 

/o dem anxte der helscher pyne /nd myt der geloiften 
der vrouden des paradijses vast zo machen yn 
goeden werken. Want de dit verzalte heij sprach 
dat hey dat volck beestlich vant zo syn[.] Want do 
ich in dem lande was sprach hey do quam eyn zo 

75 myr eyn man myt eynre grauwen havede vur pai- 
schen der harde alt was ind hey sprach ach dat[...] 

bl. toob [hey] jh esus cristus hcham ind syn || bluit nee 
ontfangen en hadde Ind dat[...J hey in den neisten 

2 dat [...] : hs. dat dat 

3-4 [um dat volck] .• niet in hs. 

S sayt : de a is tot een inktvlek samengevloeid; de 
kop. heeft er eene andere bovengezet\ zonder aanw.; er 

staat tweemaal «ayt 

Q trecken : is verb. uit tecken; de r boven de e bijgev.y 

9. aanw. 
rj vant zo : de t van vant verb. uit c; de kop. heeft 

boven aan de c een streepje bijges.% dat aan de z van zo 

verbonden is. 

14 sprach : opgelost uit spr. — do t eerst verg.% daar¬ 

na boven den reg. tusschen hey en quam btjges.% ». aanw. 

16 harde : tusschen h en a, een e rood doorgehaald; 

blijkbaar wou de kop. hede schrijven, fout voor harde. — 

ach : lees oich? — dat [„,] « na dat de letters hi rood op 

ïïwart doorgeh. 

j8 dat : na dat het woord hie, fout voor hey rood 

doorgeh. 

w 
| Hier begint van den veghevuere ti. ™ 

dat die hilighe patricius die yerlant 
bekeerde van onsen heren bat. oxnme 
dat volc te bekeren. 

Die grote palricius. die men secht den anderen 5 
na den apostele pauwelus Doe hi dat woert goeds 
predicte in ijerlant. ende daer veel mirakelen dede. 
Soe pijnde hi hem die beestelike herten der men- 
schen des landes. vanden sunden te treckene. mit- 
ten anxten der helscher pinen ende mitter beloften 10 
der blijtscap des paradises. vaste te makene in goe¬ 
den werken: Wante die dit vertellede. hi seghede 
dat hi dat volc beestelic te wesen ondervant. Wante 
doe ic in dat lant was seghede hi. So quam tot mi 
een man mit enen gruwen hovede. voer paesschen. 75 
die herde oelt was. ende seghede dat hi cristus 
lichaem ende bloet nye ontfangen en hadde Ende 
dat hi in den naesten paeschedaghe van desen 

i Boven het opschrift staat geschreven het woord 

deus. 

8 pijnde en hi zijn door een verticaal streepje ge¬ 

scheiden. 

Br Deus ontbr. 2 dat p. den heyligen man j be- 
kierden vanden o. 4 toe bekieren 5 De g. — den 
men — seit meestal de samengetrokken vorm van seg- 
ghen in Br. 6 pauwels — gaids 7 predicte ontbr. — 
hij ijrlant [lees : in) — hij dan voel mirakel 9 van den 
lande van den sonden toe trecken meestal o in sonden. 
10 tormenten vander hellen 10-n beloeften vander 
blijtscapen 11 vanden paradise — toe maken 13 bees- 
telicken — te wesen ontbr. — wanl 15 grauwen 
hoeffde van p. (lees : voir) 16 harde alt /; licham 
noch b. 18 paesschen dage 

Hf 

Dit 1b dat veghevier dat men hiet patricius veghevier. 
Die grote patricius die men seit den anderen naden apostel paulus. doe hi dat woert goeds 

predicte in yerlant ende hi daer vele miraculen dede | soe pijnde hi hem die bose herten der menschen 
van dien lande vanden sonden te treckcn mitten anxte der helscher pinen. ende mitter beloeften der 

3 bose : Ba : bestiales Co: infideles 
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bi.teyd Hier begint van den vegevuer dat 
bl.168a die heilige patricius. die hijrlant be || 

keerde, van onsen here bat om dat volc 
te bekeren 

5 Z>Ie grote patricius die men secht den ande¬ 
ren naden apostel pauwels. Doe hij dat woert gods 
predicte in hijrlant ende voel myraculen daer dede. 
Soe pijnde hij hem die beestelike herten der men- 
schen te trecken van den sunden. mitten anxte 

*o der pijnen der hellen Ende raytter beloeften der 
blijtscapen des paradijs vast te maken in gueden 

6L /68b wercken. Want die dit vertelde die sechde || dat hi 
dat volc ondervant beestelic te wesen Ende doe ic 
sprac hi in dat lant was. soe quam tot mij een man 

15 mit enen grawen hoefde voer paeschen die herde 
olt was ende [seide] Dat hij dat lichaem ende 
bloet cristus nye ontfanghen en hadde Ende dat 
hi inden naesten paesch daghe van den groten 

j6 [seide] : hs. blide. Ar i dicens. 

J7 cristus : aldus onverbogen, BI verbuigt. 
i8 paesch daghe : lees paeschdaghe? K heeft eveneens 

de twee voorden gescheiden. 

BI 7 Titel van het hoofdstuk ontbreekt. 6 sunte 
pauwels — woert gades 7 predicten in ijrlant ende 
veel myrakelen daer dede {meestal uitg. en in 3*tD fs. 
onv. verl. tijd. 8 hem : om io beloeften : belaeften 
n blijtscoppen — gueden : goeden /3 *4 ic sprac 
ontbr. 14 soe : doe 15 grawen : grauwen 16 ende 
seide dat hi dat licham 17 cristi — hadde : hedde 
18 van en v/g.: van (sic) desen g. s. wolde ontfanghen 

Hijr begint [...] vegevyer dat die 
heilige patericins van onsen here bat 
onune dat volo te bekeeme 

Men hettene den groten patericiusf,] die de 
naeste was nae sin te po uwe Is den apostel [,] die 5 
begheerte den beestliken sinne der lude van yrlant 
mit predicken twoert gods ende mit schoenen 
rairaculen van den tormenten der hellen te beke- 
rene ende met geloefden der blijtscapen van hie- 
melrijke hoeren sin te stercken in doegden | Voer- /o 

waer seet hi dat beestlike lude sijn | ende oec heb¬ 
bic ondervonden Want eyns doe ic in dat lantscap 
was. so quam tot mi also luttel voer paesschen eyn 
man daer mit eynen grauwen hoefde ende karlach- 
tich van altheyden Die seide | dat hi noyt ons heren 75 
licharae ontfaen en hedde Mer hi solde geeme ten 

7 begint [...] : in den tekst staat begint visoen vegevyer; 
boven de o van visoen is er wel een beetje rood te bespeu¬ 
ren; of dat de i moet voorstellen is twijfelachtig. 

4 beltene : verbeterd uit helene, een tweede t is boven¬ 
aan rood bij geschreven. 

4-5 Ba : Patricius a primo secundus. Co; Patricius, qui 
a primo est secundus. De bijzonderheid van St. Paulus komt 
in de andere Afiddelnederl. teksten voor, maar niet in het 
Latijn. De berijming heeft in overeenstemming met het 
Latijn niet den naam van Paulus^ maar geef t : 

Van tween heilighen leien wi dus 
Die beide heien Patridus, 
Mar daer mijn reden af sal wesen 
Was dander van desen. 

74-75 karlachtig : sü A. 

A i-3 De titel van het hoofdstuk ontbr. 4 sinte pa- 
trijscius 5 pauwels 6 begeerde den beesteleken s. 
de uitgang ike meestal eke 7-8 met prekenne dwoert 
gods ende met scoenen mierakelen 8 tormeinten 
q geloften der bliscapen van hemelrike om haren sin 
te sterckenne n seet: seit meestal u-t2 hebbict selve 
72 eens doen 13 tot : toet — mi een luttel voer p. 
14 daer ontbr. i4'*S kerrachtig van. Dit woord komt in 
gun der andere teksten voor. Verdam guft het niet of. 
Ar: cano capite ac decrepita etate. 

H* 
hlijscapcn vanden paradise vast te maken in gueden werken. Want diet vertellen die segghen dat hi 
dat volc beestelic te wesene ondervant. Want doe hi in dat lant wasf,] seide hi. so quam tot mi 

ei. 64b een man mit enen grauwen hoefde voer paeschen die herde out I was. ende seide dat hi cristus 
lichame noch dat bloet cristi nie ontfaen en hadde. Ende dat hi inden naesten paesche van desen 

3 cristus : hs. xps 

4 ciisti : Xiii 
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paisch dage van desen groissen sacramente deylach- 
tich werden woulde[.JInd do hey sach dat ich eyn 
monich ind eyn preister was so bichte hey myr 
alle syn leven op dat hey sicherlichen moechte 

5 gaen zo desem groissen sacrame[//]te[.J Ind um 
dat ich de sprach van desem lande neit en konde so 
nam ich eynen der myr syn sunden voir sprach in 
raynre sprachen [.] Ind also hoirde ich syne bichte 
ind do hey dat ende van synre bycht sprach So 

10 vragede ich in by dem [...] mane der myr syn bicht 
sprach off hey ee mynsche doit geslagen hedde[.] 
Ind hei antworde dat hey neit en wiste off hei mee 
dan vunff mynschen [...] gedoet hadde[.] Dyt 
sprach hei omme dat hey [...] des cleyn achte ind 

15 dat hi also onschuldich genoch was omme dat hey 
erre so [...] weynich verslagen hadde[.] Mer hey 
sprach dat hey vil mynsche gewont hadde da hey 
neit aff en wyste off sy storven off neit[.J Ind do 

bi.ior* ich eme sachte dat || dyt eyn swaire sunden were 

3 was : eerst verg., daarna boven in margine door 

den rubricator bijgesch. met aanw. 

4 leven : eerst vergdaarna boven in margine door 

den kop. rechts van was bijgeschr% met aanw. 

5 8acrame[«]te : hs. sacramete 

6 en konde : hs. enkonde 

7 voir : verb. uit vor; de i boven de o bijgeschr. a. 

aanw. 
10 by dem [.,.] mane : na dem het woord nam, fout 

voor man rood doorgeh.; de kop. herschreef het woord en 

schreef weer n voor m; de n verbeterde hij in m door er 

vooraan een streepje bij te voegen. 

12 hei antworde : hei eerst verg., daarna in margine 

bijgeschr even, met aanw. — hei mee : eerst verg., daarna 

in margine onderaan bijgesch. met aanw. 

13 mynschen [...] : na dit woord %o,fout voor ge- 

(doet), rood doorgehaald. 
14 sprach hei : hei eerst vergeten, daarna in margine 

bijgeschr. met aanw. — hey [...] des: na hey het woord 

ó?A,fout voor des, rood doorgehaald. 

16 so [...] : hs. so so j het tweede so is rood doorgeh. 

18 off sy : sy eerst verg., daarna boven den regel tus- 

schen off cn storven bijgeschreven, zonder aanw. 

jg swaire : verb. uit sware; de i boven de a bijgeschre¬ 

ven, 3. aanw. 

w 
groten sacramente deelachtich werden wolde[.] 
Ende omme dat hi sach mi monike ende preester 
wesen. soe bijchte hi my al sijn leven 1 op dat hi te */. ** 
sekerliker solde moghen gaen. toe desen grote 
sacramente Ende om dat ic die sprake vanden 5 
lande niet en konde. so nam ic enen die mi sine 
sunden voer seghede in mine tale.ende also hoerde 
ic sine bijchte. End[*] doe hi dat eynde van sijnre 
bijcht maecte. So vraghede ic hem bi den manne 
die mi sine bijchte seghede. of hi ye mensche doet 10 
gheslaghen hadde Ende hi antwoerde dat hi niet 
seker en wiste, of hi meer dan vijf menschen ghe- 
dodet hadde Dit seghede hi omme dat hies cleyn 
achtede ende dat hi also onschuldich ghenoech 
was. om dat hi der so luttic verslaghen hadde. Mer 
hi seghede dat hi veel menschen ghewondet hadde. 
daer hi niet of en wiste wer si storven of niet Ende 
doe ic hem seghede. dat dit alte swaren sunde was. 

6 Ar : interpretem mibi adhibens eius confessionem 

recepi. Zie de vertaling van Hl • 

8 End[e] ; hs. Endo 

IS luttic 2 Verdam i. v. luttic zegt, dat luttic in Saksi¬ 

sche en Friesehe dialecten even gewoon is als luttel in de 

Frankische. 

Br / sacramenten 2 monick ende priester 3-4 om 
dat hy te soberlic (lees : sekerliker?) 4 toe : tot 
5 tonghe vanden 1. 6 conste soe 7 mijnre 10 die my 
sijn sonden voerseide 10-11 off hy nie m. doit geslagen 
en hedde // hijt n. 12 ofte 12-13 vijff m. gedoet en h. 
/j hy seide dit 13-14 luttel achten 14 alsonnosel. 
genoich 15 eer soe luttel 17 aff en wyste weder — 
ofte niet id doe ontbr. — dit ontbr. 

H* 
sacramente deelachtich werden woude. Ende om dat hi sach mi een monic ende priester te wesen 
soe biechte hi mi al sijn sonden ende leven, om dat hi sekere soude moghen gaen tot desen groten 
sacramente. Ende om dat ic die tale van dien lande niet en conste spreken, so nam ic enen die 
mi sine sonden voerseide in mine tale ende also hoerde ic sine biechte. Ende doe hi dat eynde 

5 sijnre biechte sprac. doe vraechde ic hem bi den man die mi sine biechte voerseide of hi nie mensche 
ki.64c doet gheslaghen en haddc[.] Ende hi antwoerde dat hijs || nyet seker en wiste ofte hi nie mensche 

ƒ woude : in het hs. oorspronkelijk voude; door den corr. is ter verbetering links boven de v nog een v bijgeschr. 

— te : in margine door den corr. by ge schreven. 

2 sijn sonde ende leven : Ar : uitam suatn. 

6 gheslaghen : er stond eerst ghesclaglien; de c van sela is door den corr. uttgekrast. In K komt de vorm sclois voor. 
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sacrament wolde deelachtich werden. Ende om dat 
hi sach mij monick ende priester wesende. soe 
biechte hi mij alle sijn leven om dat hi te seker- 
liker solde gaen tot desen groten sacrament Ende 

5 om dat ic die tonge van dien lande niet en ver- 
bi. löSc stont. soe nam ic enen die mij sijne sunden voert- t 

sechde in mijnre talen, ende alsoe hoerde ic sijne 
biechte Ende doe ic dat einde maecten. soe vra- 
gede ic hem by den man die mij sijne biechte 

io sechde. of hij ye mensche hadde doot gheslagen. 
Ende hi antwoerde dat hi niet seker en wiste, of 
hi iet meer dan vijf menschen ghedoet hadde Dit 
sechde hi om dat hijs luttel achtede ende hij alsoe 
onnoesel ghenoech waer want hi er soe luttel ver- 

75 slagen had. Dit sechde hi. Mer hi sechden dat 
hi voel menschen ghewont had. daer hi niet 
van en wiste wer sij storven off niet Ende doe 
ic hem sechde dat dit alte swaer sunde was. 

8 doe ic : lees : doe hi ? 

75 had : aanvankelijk door den kopiist overgeslagen, 

maar naderhand in margine bij'gevoegd met roode aanw. 

— Dit sechde hi : waarschijnlijk in den tekst geraakt 

onder invloed van reg. ij en ook door den soortgelijken 

tin van 75. 

BI 2 hi ontbr. 5 die sprake 5-tf van den lande 
niet en conde 7 hoerde : hoerden 8 Ende doe hi 
8-9 doe vragheden ic om byden naem (lees man) 
9 sijn sunden ende biecht 10 of hi enighen menschen 
— hadde : hedde meestal dexe vorm, daarnaast had of 
hadde 11 hi des niet n wiste : wost 7j hi des — 

achten 14 waer: weer — want hi der alsoe tö veel: 
voel 77 wiste: wost mustal — wer: weer 18 ic seide 
— grote sunde weer 

naesten paesschen tons heren tafel gaen Ende 
want hi mi sach monnich ende pape welde hi mi 
comen te biechten omme dat hi te seker[. .]liker 
solde moghen gaen ten sacramente | ende omme 
dat ic der talen niet en verstoent so biechticken 5 
mit eynen mannedie onser beyder tale conste Ende 
als hi was gebiecht so dedic hem den manne vra- 
ghen of hi ye yeman hed ghedoet[.] Hi antwoerde 
hi en wist niet sekerlic of hijre iet mere dan [] vive bi. 3/6 

hedde ghedoet Ende het scheyn dat hi harde 10 

onnosel was omme dat so luttel was Mcr hi lijde 
dat hijre voel had ghequets Die hi niet en wiste of 
si daer af storven of en dadenf.] Hi woende dat 
doetslach gheyne sonde en waer Ende als ic 
seide dat eyne herde swaer sonde waer | ende 15 

2 Let op de vormen als monnich of ich beven Hx 

181/7 5. 
j seker[...]liker : hs. seker seliker de letters se van 

seliker zijn is schuin zwart doorgehaald. 

13-14 Hi woende... Ende : komt elders behalve in A 

zoo niet voor. Ar : Nesciuit enim homicidium dampnabile 

esse peccatum. 

A 7 tafel : taeffele 2 monc 2-3 so woude hi mi 
comen te b. 3 te sekerleecker te saker meinte soude 
mogen gaen(/^s; sakermeinte) 5 verstoent: verstoot 
6 wel konste 7 dedic : dedict — den : dien 8 ocht 
hi noeit niemende gedoot en hadde 9 sekerlic : seker 
10 hadde doot ende scheen n onnosel: onnoesel — 
dat: dats 12 vele hadde gequest 7j woende: waende 
14-15 Ende als ic seide dat eyne herde swaer sonde 
waer ontbr. De xin wordt nu onbegrijpelijk. 

H* 
doet gheslaghen en hadde Ende hi antwoerde dat hijs niet seker en wiste ofte hi mer dan vijf 
menschen ghedoet hadde[,] hi seide dit om dat [...] hijs luttel achte ende dat hi al onnosel ghenoech 
was om dat hi der so luttel verslaghen hadde Mer hi seide dat hi vele luden hadde ghewont. die 
hi niet en wist of si doet waren of leefden, ende doe [ic] hem [...] seide dat dit een alte zwaren 

7 gheslaghen : eerst in hs. ghesclagheo; de c uitgekrast zooals boven. 

2 om dat hijs : in het hs. tusschen dat en hijs staat door den kop. rood doorgehaald hi al onnoesel; blijkbaar 

stonden in het voorbeeld de twee zinnetjes, die met dat hi beginnent onder elkander. 
3 verslaghen : eerst in het hs. versclaghen ; de c uitgekrast zooals boven. 

4 [v] hem [„.] : hs. hem patricins; Ar: Cui cum dicerem. Zoo ook in andere teksten. 

4 
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end was end dat hey synen sch[*]pper hey ynne 
verdoemelich vertzo[rJnt had do antworde hey 
myr so wat ich in doen heysse vur syne penetencien 
dat hey dat gerne ontfangen woilde md voldoen 

5 sonder eynich beyden[.] Want de mynschen van 
dera lande haent dit also natuyrlich Dat gelichc 
dat sy bereyder synt zo dem quaden dan lude van 
anderen landen [,] also synt sy ouch bereyder ind 
vaster penetencie[...] zo daen[,] als sy bekene dat 

10 sy mysidaen haven[.] Dit hayn ich her om gesacht 
dat ich ere beestlicheit tzoynt wil ind offenbaren 

We dat Jhesus cristus patricuis gaff 
eyn Ewanglyen boich ind eyn staff ind 
wiste in den puetz van dem vegevuyre. 

J5 Als ich vur gesacht hayn da der hilge patricuis 
dit vursachte volck biekeirde van dem onglouven 
overmitz anxte der pyne Ind myne der vrouden 

1 end was end : opgelost uit en was en — sch[r]pper : 

hs. schpper verg. K. 196\2. 

2 verdoemelich : verb. uit verdomelich; de e boven de 

o bijgeschr. z, aanw. — vertzo[r]nt • hs. vertzont. Boven de 

v staat bij vergissing de afkorting voor er. 

4 voldoen : boven de e bij vergissing de afkorting 

voor n. 

5 mynschen : opgelost uit een soort m. (cf. bl. /05a). 

9 penetencie [...] : na dit woord een slecht gemaakte z. 

10 mysidaen : verbeterd uit mysidan; de e boven den 

regel tussehen a en n bijgeschr. z. aanw. — haven : verb. 

uit hven; de a is boven het eerste beentje der v bijgeschr. 

z. aanw. 

it tzoynt : hs. tzo ynt 

ende dat hi sinen sceppere hier in verdoeradelic 
vertoernt hadde. soe antwoerde hi mi. so wat ic 
hem doen hiete voer sijn penitencie. dat hijt gheer- 
ne ontfaen wolde ende voldoen sonder enich bei¬ 
den. Wante die menschen van dien lande hebben 
dit. alsc natuer- || lic dat ghelijc dat sie bereder sin 
ten quade. dan menschen van anderen landen, 
also sin se oec bereder ende vaster toe penitencien 
te doene. alse sie bekennen dat si ghedwaelt heb¬ 
ben. Dit heb ic hier omme gheseghet dat ic hare 
beestelicheit toenen wil. 

H06 dat jhe8us cristus patricius gaf 
een ewangelij boec ende enen staf. ende 
wijs[de]hem den putten van den veghe- 
vuere. 

Alse ic voreseghede Doe die hilighe patricius 
dit voerseghede volc bekeren wolde vander dwa¬ 
lingen. vermids anxte der pinen. ende minne der 

14 wijs[*/?] : hs. wijf staat op het einde van den regel. 

14 IS veghevuere : hs. veghe vuere. 

16 voreseghede : verbeterd uit voeseghede; de r is 

tussehen de o en de e in% boven den regel bi/geschreven, 

zonder nadere aanwjzing\ misschien was bij de verbete¬ 

ring bedoeld voerseghede, zie 17. 

17 voerseghede volc: in hs. eerst voerseghegde; de g is 
rood op zwart doorgehaald. 

Br r-2 verdoemlic verbolgen had 3 hem bevelen 
solde over sijn absolucie 3-4 hijt doen wolde sonder 
e. b. 5 want meestal aldus 5-6 vanden 1. hebn dat na- 
tuerlic d-7 sijn ghereder totten gnaden (lees : quaden) 
7 die m. vanden 8 alsoe sijn sy — ghereder 89 om 
penitencie te doen als sy w om geseecht om d. — oir 
u wylde 12 Hoe : Woe 14 wijsde 16 hilighe : hei¬ 
lige ook later meestal. 17-18 van sijnen dwelingen 
biden vresen van clcn tormenten ende dor mynnen 
vanden 

Hf 

sonde was dat hi hier alte seer sinen scheper in [...] vertoernt hadde doe seide hi dit [:] So wat 
ghi mi hiet voer mijn penetencie dat wil ic gherne doen sonder enich beiden[.] Want die 

/ sonde : door den kop. verbeterd uit sonden; de slot-n is geëxpungeerd en loodrecht zwart doorgehaald. — 

in [...] vertoernt : in het hs. tussehen in en vertoernt door den kop. rood doorgehaald vertoent. — doe : rechts boven de 

d een punt en boven oe een streepje = afkorting van een slot-n; beide teekens uitgeveegd doch nog seer goed zichtbaar. 

seide : door den kop. verbeterd uit seiden; de slot-n is gedeeltelijk uitgekrast en loodrecht zwart door gehaald. 
* j-2 So wat enz. s Ar heeft de indirecte rede, ook Roy. en Harl. 
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en de [Ai] sijnen scepper hier in verdomelic ver- 
bi.jóêd ||toemt had Doe antwoerde hi mij. wat ic hem 

bevelen wolde. voer sijne absolucie. dat hijt geerne 
ontfaen wolde. ende voldoen, sonder enich beiden. 

5 want die menschen vanden lande, hebben dat 
alsoe naetuerlijc geliketwijs dat sij berede[r] sijn 
ten quaden dan ander menschen van anderen lan¬ 
den. Also sijn sij oec berede[r] ende vaster totter 
penetencien doende, als sij bekennen dat sij ghe- 

io dwaelt hebben Dit heb ic hier om ghesecht. dat 
ic hoer beestelicheit thonen wille. 

Hoe datonse here jhesus patricius 
een ewangelie boeck gaf Ende enen staf 

bl.16 9* Ende wijsden hem den ingano U vanden 
15 vege[...]vier. 

i4Lsoe ic voersechde. doe die heilige patri¬ 
cius. dit voersechde volc bekeren wolde van hoeren 
dwalinghe. overmits vrese der pijnen, ende mijnnen 

1 [Ai]: niet in hs. BI heeft dezelfde fout. 

6 berede[r] : hs. beredet Ar ; proniorcs; eventoo in 8. 

10 dat: in het hs. verbeterd uit daer: de e ts rood door- 

gehaald en boven op de krul van de r is een plat streepje 

getrokken om er een t van te maken. 

IS vcge[...]vier : hs. vegeivier. 

BI / verdomelic ontbr. 2 3 ic om te penetencien 
setten wolde voer sijn sunden 3-4 dat wolde hi gerne 
ontfaen t. v. 6 bereder 7 totten quaden 7-8 lande 
8 bereydtr 9 te doen 10 ghesecht: gheseecht 12 Dt 
titel van het hoofdstuk ontbr. 16 Als ic voerseide 
17 hoeren : oren 18 anxt d. p. 

datmen scadelike zeer sijnen scepper daer mede 
verbolge So seide hi wat dat ic hem te penitencien 
sette dat solde hi willic ontfaen ende alte gherne 
voldoen [.] Dat hebben die lude van dien lande 
van naturen datse ghercyder sijn dan ander lude | 5 
van onbekennicheyden ter quaethciden [;] *nde 
also sijn si oec als si hoer mesdaet bekennen 
ghercyder ende gheduerigher hoere penitencie te 
doen Dit heb ic daeromme hijrgheset omme dat 
ic hoer beestlicheit te bat mochte doen bekennen \ 10 

• 

Hoe dat jhesus cristus patericius 
gaef .i. ewangelij buec ende eynen staf 
ende wijsde hem den inganc van den 
vegevyer 

Als ic voerseide doe dye heylige patericius 75 
dat voerseide volc bekeren wolde van hoere dwa¬ 
lingen overmids vreyse der pijnen ende mynne der 

A / so scadeleken seere onsen 8. 3 willichliken 
3 9 ende dat hebbense als van natueren die liede 
van dien lande also si onbekender sijn der quaetheit 
also sijn si oec alsi bekennen haer mesdaet geree- 
der ende geduerrege (lees : geduerreger) om haer 
penenteincie t. d. Ar: Habent enim hoe quasi natu- 
raliter homines illius patrie, ut sicut sunt alterius 
gentis hominibus per ignoranciam ad malum pronio- 
res, sic dum se errare cognoverint, promciores et 
stabiliores sunt ad penitendum. 9 ende hebbic 
9-io om dat ic u te bat woude doen bekennen haer 
quade beesteleecke leven dat ic daer vant. Ar : Hec 
ideo dixi ut eorum ostenderem bestialitatem. tM4 De 
titel ontbreekt. 15-16 Alse dan die heilige sinte (sic!) 
patricius also ic voer seide dit voergenoemde volc 
16 en v/g. haren doelnissen bekeerren met verveernis- 
sen vanden tormeinten ende met minen van blisca- 
pen doen s. s. 

H1 
bt. 64d menschen ] van dien lande hebben dit naetuerlic also als si bereder sijn ten quaden. also sijn si oec 

bereder ende vaster tot penitencien te doen als si kennen dat si hebben ghedwaelt [;] dit heb 
ic gheseit om te tonen haer beestlijeheit 

Hoe dat jhesus patricius gaf een ewangelij boec ende enen staf ende wijsde 
5 hem die putte van den veghevier. 

Als ic voirseide doe die heilighe patricius dit voerseide vol[r] woude bekeren van sinen dwaelinghe 

ƒ dien : hs. die; het afkortingsstreepje schijnt niet van den kop.t maar van den corr. afkomstig te zijn; het is 
dunner en staat hooger9 zekerheid is er echter niet. — also enz.: Ar : sicut sunt alterius gentis hominibus per igooranciam 
ad malum proniores... 

6 vol[c] : in hs. vol — woude: door den corr. verbeterd uit voude; links boven de v is nog een v bijgev., als boven. 

\ 
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bi. ioib so y sachten sy dat sy numermee zo cristura 
b[*]kere en woulden Noch om de myrackel de sy 
in sagen doen noch by synre preitgaten it [...] en 
were dat emant van in sien mochte de pyne der 

5 quaden Ind de vrude der goeden dat sy sycher 
werden moechten [...] van dyngen de man sege 
dat men den [...] gelovede[.] Der heiige patricuis 
der zo gode ynnych was hei wart do yniger in 
wachen in vasten in beden ind in goeden wercken 

io om des volcks selicheit[.] Ind do hey sych in al 
sulche goede werck gaif omm des volcks selicheit So 
offenbairde eme onse here jhesus cristus ind 
gaff eme eyn ewangelien boich ind eyn staflf den 
men noch hait in Irlant vur grois heiltum in groissen 

2 b[e]kcre : hs. bkere. cf. 194//. 
3 it [...] : hs. it it 
6 moechten [•..] van : hs. van van; hel eerste va aan 

het einde van den regel is rood door gehaald. — man : verb. 

uit wen, dat zwart doorgehaald is en waarboven staat een 

teeken% dat als aanwijzing dient van man, dat boven in 

margine bij geschreven is. 

7 dat enz. : lees: dan den men gelovede? zie aant. 

ƒ/*. — den [...] gelovede : na den aan het einde van den 

regel\ gl zwart doorgehaald. — gelovede : verb. uit gelo- 

ved; de e is boven den regel naast d bijgeschrtonder 

aanw. 

8 zo gode : zo eerst verg.y daarna bovenden regel tus- 

schen der en gode bijgeschr. z. aanw. — ynnych was hei 

wart do : eerst ver gel en, daarna onderaan in margine 

door den correct, en rubricator bijgeschr. met roode aanw, 

io des : verb. uit de; de s boven de e bijgeschr. z. aar.w. 

w 
vrouden. So segheden sie. dat sie nummermeer 
tot cristum hem bekeren en solden, noch omme die 
mirakelen die si hem saghen doen. noch bi sijnre 
predicacien. ten waer dat yement van hem sien 
mochte. die pinen der quaden. ende die vrouden 5 
der goeden. Dat si sekere werden solden vanden 
dingen die men saghe dan die men gheloevede. Die 
hilighe patricius die tot gode innich was. hi waert 
doe innigher in waken, in vastene. in bedingen. 
ende in góden werken, om des volkes sa- || licheit[.] IO 6lm jb 
Ende doe hi hem tot dusdanighen goeden werken 
gaf omme des volkes salicheit. soe openbaerde 
hem onse goedertiercne heer jhesus 'cristus. ende 
gaf hem een ewangeli boec. ende enen staf. den 
men noch heeft in ierlant voer groet heylichdoem 

6-7 Dat ... Die : dit heeft IV goed, K niet. Zie het 

Latijn onder Hl, 

13 Het Latijn heeft voor goedertietene : pius. K heeft 

niets9 cf. de andere teksten. 

Br / vrouden : blijtscapen — so : soe meestal 
3 die sy sagen dat hy dede 4 het en weer — hem 
ontbr. 5 tormenten van den quaden 5 6 blijtscapen 
van den gueden 6 seker 7 beloeffden 8 die gode de- 
voet was 9 innigher : devoter //dusdanen /^apen- 
baerde meestal a 13 goedertieren 15 hevet van (lees : 
voir?) groit heyligdom 

biden \ rese vanden tormenten ende mynne vanden blijscapen. so seide si dat si nymmermeer hem 
tot cristum bekeren souden. noch om die roiraculen die si saghen die hi dede. noch bi sijnre predi- 

bt. 65a cacien. het een waer H dat yemant van hem sien mochte die tormenten vanden quaden. Ende die 
blijscap van den gueden dat si sekere wfarden souden vanden dinghen die si saghen dan die 

5 menschen segghen moghen. Die heilighe patricius die guet ende devoet was hi wart doe devoeter 

2 souden : hs. soudë; voor het afkortingsstreepje geldt dezelfde opmerking als boven bij dien 195// — cristum : 
hs. xpm. 

4-5 <lan die menschen segghen moghen : Ba en Co ; quam promissis, Ar : quam promissis et predicatis. 
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der blijtscappen. soe spraken si. Dat sij nummer¬ 
meer tot cristum hem bekeren en solden. Noch om 
die myraculen siende die hi de de. noch om sijne 
predicacie Het en weer dat iemant van hem sien 

5 raochte. die pijnen vanden quaden. ende die blij- 
scap der gueder Op dat sij sekerre worden ende 
weeren. vanden dinghen. die men seghe. dan de 
men hoerde ende gheloefde Dese heilighe patricius 

bi. i69b die ynnich || tot gode was. hi waert doen ynniger in 
jo waken in vasten in bedinghen ende in anderen 

gueden wercken om des volckes salicheit[.J Ende 
doe hi hem aldus tot gueden wercken gaf Soe 
apenbaerden hem onse guedertieren here jhesus 
cristus ende gaf hem een cwangeli boec ende 
enen staf. dien men noch heeft in hirlant. ende 
holden voer groet heilichdoem. ende in groter weer- 

8 hoerde ende gheloefde : N staat hier dicht bij Ar ; 

promissis et predicatis. Wheeft misschien Co vertaald of 

een tekst, die er dicht bij staat. 

BI / blijtscopen — soe : doe 12 nummeer 2 hem 
ontbr. 3 4 sijn predicaet Et en 4 hem : om meestal 
5 pine v. 5-6 ende blijtscop 6 seker 7-8 die men 
horende gelocfden 9 gode : gade meestal — wart doe 
noch 12 Soc : doe 13 guedertieren ontbr. 75-/6 den 
men noch holt in ijrlant voer groet h. 

H1 

büjtscap. so seiden si datse nummermeer hem en 
solden bekeren tot cristum noch oec omme die 
miraGulen siende die hi dede | noch omme sijne 
predicacien | bet en waer dat yemant van hem 
luden sien mochte die pijnen vanden quaden ende 5 
die blijtscappen 0 der gueder | op dat si seker b/.j** 
woerden ende weren vanden dinghen die men 
seghe | dan die men hoerende beloeftef.] Die 
heilige patericius die ynnich tot gode was | hi 
waert doe ynniger in waken in vasten in beden 10 

ende in anderen gueden werken omme des volx 
salicheyden Ende doe hi hem aldus tot gueden 
werken gaef so openbaerde hem onse guedertieren 
heer jhesus cristus ende gaef hem eyn ewangelij 
buec ende eynen staf dyemen noch heeft in yriant 75 
ende holten voer groet heilichdom ende in groter 

r Ba is bedorven; Co : dicebaDt, ad Christum nunquam 

sc conversuros, nee pro miraculis, quae videbant per eum 

fieri, ncc per cius praedicationem, nisi aliqui corum et tor- 

menla illa malorum et gaudia bono (r/ic) possent intueri, 

quatenus rebus visis certiores herent, quam promissis. 

3 dede | : streepje met rood streepje erop. 

4 hem : voluitgeschreven. 

Q gode ! de slot-t vet beterd uit s. 

A 2 tot cristum : te gode 2-8 bekeerren om sine 
prekingc nocht om sijne mierrakelen ten ware dat haer- 
der enich die tormeinten der quader lieden ende die 
bliscapen der goeder lieden mochte acn schouwen 
want si bat geloefden die dingen die si sagen dan die 
si hoerden seggen 8-9 ende die heilege sinte patri¬ 
cius 9 die wel met g. 9-/0 bat doen vele neestelee- 
cker te gode weert 10-14 met wakenne met vastenne 
ende met beedenne voer dies volx salicheit ende hier- 
ren binnen so openbaerde hem den goeden sinte patri¬ 
cius die goedertierne Jhesus Xristus so dat hine sach 
14-1$ boec daer den text vanden ewangielien in stont 
iS ende eynen staf ontbr. 15 vlg alnoch hout eerlee- 
ckenne in hierlant alsoet wel recht es ende overgroet 
ende werdeleec heilichdum 

H* 
in wakene vastene bedinghe ende in guede werken, om des volkes salicheit ende daer om soe 
openbaerde hem onse lieve here jhesus cristus ende gaf hem een ewangeli boec ende enen staf. 
diemen noch in yerlant heeft voer grocter waerdicheit. desen selven staf hietmen jhesus staf. omdat 

ƒ daer om : hierdoor wordt een heele zin uit het Latijn (Co Ba Ar) vervangen, die in de andere prozateksten 

voorkomt; zie aldaar. 

2 cristus : hs. xps — jhesus aldus voluit. — een : door den corr. verbeterd uit en. 

3 voer groeier waerdicheit : Co : qui usque huc pro magois et pretiosis reliquiis in Hibernia, ut dignum eslf 

veneratur. Ba en Ar hebben een soortgelijken zin. De Mnl. prozateksten behalve H* volgen meer het Latijn. 
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werdicheit[.] Desem selven staff [...] heyst men 
jhesus staf om dat in onse leve here gafl synne leven 
vronde patricuis[.] Ind [...] der in desem lan[d] 
is der hoiste ertzbusschoff hey sal dit haven dat is 

bi. 102a 5 [der] text der ewan || gelien Ind den stafT zo eyme 
tzeichen des hogesten busschdoems van dem lan- 
de[.] Ind onse here leyte patricius uis in de woys- 
tenyen ind hey wyst in da eynen puetze de runt 
was ind holl ind sprach [:] So we dat gewairige 

io penetencie deit ind gewapent is myt gewarigen 
gelouven ind in desem gTaven geit ind eyne zeit 
van eyme dage ind eynre nachte da ynne blyft 
hey sal werden gereyniget van alle den sunden 
syns levensf.] Mer dar dor gaende so en sal he[...] 

’5 neit alleyn sien de pyne der quaden Mer is it ouch 

W 

in groter weerdicheitf.] Desen selven staf. heet 
men jhesus staf Om datten jhesus cristus onse here 
sinen lieven vrende patricius gaf[.] Ende die in dit 
lantschop die hogheste eertsche biscop is hi sal dit 
hebben. Dat is [...] den text der ewangelien. ende ^ 
den staf voer een teyken des hoechsten bisdoems 
van dien lande[.] Ende onse heer leide patricius 
uut in der wuestenien ende hi toende hem daer 
enen ronden putte die binnen hol was ende seghe- 
de [:] Soe wie dat ghewarighe penitencie doet. io 
ende ghewapent is mit warachtighen ghelove. ende 
in desen grave gaet. ende die tijt van enen dach 
ende nacht daer in duert. hi sal werden ghereynicht 
van alle den sunden sijns levensf.] Mer [...] daer 
doer gaende so en sal hi niet allene sien die pinen 75 
der quader. mer oec ist dat hi stère blivet inden 

2 cristus : aldus voluit. Ba ; quod illum sancto suo 
dominus Ihesus Christus dedit. Co : quod Christus Iesus 
illum dilecto suo Patricio coutulit. Ar heeft dominus, maar 
geen bijv. nw. er bij. 

5 is [...] : hs. tweemaal den text 

p hol : Ba : rotundam atque intus obscuram, Co ; 
rotundam, intrinsecus obscuram; Kheeft intus of intrinsecus 
niet vertaald. 

ii Ba : fide armatus fossam illam bona intentione in- 
troierit, Co : vera fide armatus f. eandem ingressus. 

14 Mer daer : tusschen Mer en daer de letter dr 
aan het einde van den regels rood door gehaald; de kop. 
vond geene plaats meer om het volgende daer nog op dien 
regel te plaatsen. 

Br i-2 heitmen 2 datten : dat — onse lieve here 
3 vrende : vrient 4 lantschop : lantscap 5 hebn dat 
is den text der ewangelien 6-7 vanden hoechsten bis- 
dome vanden 1. 8 woestinen — daer ontbr. n myt- 
ten ghewarigen 12-13 dage ende van eenre 14 die 
sonden 15-16 zien der quader quader {eerste quader 
vervalt) tormenten 16 oic wert dat hy vrome b. 

ƒ staff : na staff het woord heys zwart doorgeh. 
2 jhesus : aldus voluit. 
3 Ind der : na Ind een soort d; blijkbaar wou de 

kop. een tweede maal Ind schrijven. — lar[d]: in hs. lang 
5 [der] 1 niet in hs. 
7 here : aldus voluit — leyte : de t verb. uit c. 
7-8 woystenyen : verb. uit woystenyn; de e is boven 

den regel tusschen e en n bijgeschr. z. aanw. 
12 van eyme : van eerst vergeten, daarna boven eyme 

door den corr.-rubr. bijgeschr. met roode aanw. 
13 sunden : verb. uit sund; ê is boven den regel naast 

de d bijgeschr. z. aanw. 
14 he [...]: na he een h. 

H* 
hem onse here jhesus cristus sinen lieven vrient patricius gaf[.J jEhde die in dit lantscap die 

bi.6Sb hoechste eertsche biscop is hi sal dit hebben, dat is den text fl der ewangelien ende den staf tot enen 
teyken vanden hoechsten bisdoem vanden lande ende onse lieve here jhesus cristus leide patricius 
uut inder woestenien ende hi toende hem daer enen ronden put die binnen hol was ende 

i cristus 2 hs. xpïïs — lieven : eerst in hs. leven, door den corr. verbeterd in lieven; de i is boven de eerste e 
bijgevoegd. 

3 cristus 2 hs. xpus 

Digitized by 
Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



dicheit[.] Dese selve sta[/] heit men jhesus staf 
om datten onse here jhesus cristus sinen lieven 
vrient patricius gaf[.] Ende die in dat lant die 
hoeehste ertsche biscop is. die sal hebben den text 

5 der ewangelien ende den staf voer een teiken. 
bi.t69c vanden hoech[|sten bisdoem vanden lande [.] 

Ende onse here leide patricius uut inder woesti- 
nen. ende toende hem daer enen ronden putte 
die bijnnen hol was ende sechde. Soe wie dat 

io ghewaer penetencie duet. ende gewapent is mit 
den gewaren gelove. ende in desen grave gaet. 
ende die tijt van enen dage ende nacht daer in 
duert. Hi sal ghereynicht werden van alle den 
sunden sijns levens. Énde daer doergaende en[...J 

'5 sal hij niet allene sien die pine der quader Mer ist 

/ sta[yj : hs. stat 

2 datten : hs. dat | ten 

14 en : hs. ende 

weerdicheiden Desen selven staf hetmen jhesus 
staf | omme datten onse heer jhesus cristus sijnen 
lieven vrint patricius gaf | ende die in dit lant 
die groetste eerste bisscop is die sal hebben den 
text der ewangilien ende den staf voer eyn [...] 5 
teyken vanden hoechsten bisdom vanden lande 
Ende onse heer leide patericius uut inder woes¬ 
tijnen ende toende hem daer eynen ronden putte 
die bynnen hol was ende seide | 5b wie dat ghe¬ 
waer penitencie doen wolde | ende ghewapent is to 
mitten ghewarighen gelove ende in desen grave 
gaet ende die tijt van eynen daghe ende nacht daer 
in duert hi sal ghereynicht weerden van alden son- 
den sijns levens. Ende daer doer gaende en sal 
hi niet alleyne syen die pijne der quader | mer ist 15 

S'6 eyu teyken ; tusschen de te woorden staat 

hoech rood op twart geexpungeerd en rood doorgehaald. 

u ghewarighen gelove : hs. gelove ghewarighen met het 

gewone teeken ter aanwijzing, dat het laatste woord aan 
het eerste moet voorafgaan. 

12 H1 vertaalt in overeenstemming met Co ; uoius 
dieiae noctis moram io ea faceret, ab omnibus purgaretur 
totius vitae sua {lees : suae?) peccatis. 

A /-.? ende dien selven stoc oft boec om dattene 
ons heer Jh. X. g. s, vrient p. so es hi geheeten Jhe¬ 
sus stoc. A heeft boven stok of staf vergeten, maar komt 
nu tot de dwaze samenvoeging stoc oft boec, genoemd 
Jhesus stoc! ende so wie daer int lant erdsbis- 
scop es hi sal hebben dien boec of stoc teenen tee- 
ckenne dat hi die overste prelaet es van dien lande 
7-p St. patricius in ene w. daer hi hem enen r. p. die 
onder herde ront was toende. 9-10 seide hem so wie 
sijn penenteincie gewaerlike doen w. 10-11 g. ware 
metg.g. 11-12 ende higinge in dien putte /*-/./hi soude 
binnen enen dage ende ere nacht worden gesuvert van 
alsinen sonden. A gaat hier met Ba : spacio unius diei 
et noctis ab omnibus in ea purgaretur peccatis que in 
tota vita sua commiserat 14 en vlg. ende die die dore 
lede hine soude niet alleene sien die pine der quader 
lieden maer bleve hi vaste staende in sinen geloeve hi 
soude oec aen sien der saleger stelen bliscapen Ba: 
gaudia bonorum Co : beatorum 

• BI *onsh. j in dit 1. 4 ertschbisscop 6 bis¬ 
doem : bisdom // graf geet 13-14 alden s. 15 en 
sal h. 

H* 
seide [:] 5be wie dat [...] ghewaerighe biechte doet ende ghewapent is mit ghewaerighe ghelove ende 
in desen grave gaet ende die tijt van enen daghe ende van eenre nachte [...] d[V]er pine duert hi 
sal ghereinicht worden van alle sine sonden sijns levens[.] Mer daer doergande so en sal hi niet 

1 dat[...J : na dat een punt in hs. — biechte : door den corr. in margine bij geschreven met aanw. Co, Ba, Ar; poeoiteos 

2 nachte [„.] : hs. nachte in dier; er stond eerst nachte daer; de corrector heeft achter nachte, dat op hei einde van 

den regel staat, bij geschreven in; nu is ook het volgende daer verbeterd in dier : het oog van de a is uitgekrast/ 

waarschijnlijk is die verbetering dus ook van den corr. afkomstig; misschien was duren in den zin van verduren hem 

onbekend. Co : moram faceret. 
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dat hey starck blijft in dem gelouven so sal hey 
sien de glorie der heilgen[.] Ind alsus so intfoyr 
eme onse here van syn ougen[.] Ind santé patri- 
cuis wart vervult mit geistlicher vrouden omm dat 

5 eme onse here geoffenbairt hadde Ind in de kule 
ge- || wyst [...] hadde ind hey hofde dat volck zo 
bekeren van iremme ongelouven ind zo hantz 
machde hey zo der zei ver stat eyn kyrche ind satte 
dar yn sente augustinus Canoniche De der heilger 

jo apostelen gelouven na volgent[.] Ind dese kule 
[de] is in dem kyrchove [boiten dem voerhoe/de] van 
der kyrchen oist wart orame murde hey [...] Ind 
machde daer doeren ind sloesse an om dat nemant 
overmitz overmoediger koenheit ind sonder orloff 

75 sych onderwonde dar in zo gayn[.] Mer hey beval 

2 intfoyr : verb. uit iotfor; de y boven den regel tus• 

schen o en r bijgeschr. z. aanw. 

6 wyst hadde : tta wyst de letters da zwart 

doorgehaald. 

p Canoniche : de C niet gerubriceerd. 

/ƒ [de] enz.: de p laats is onduidelijk door het laten weg¬ 

vallen van woorden. De tekst by Co luidt ; fotsam autem 

praedictam, quae in caemitotio est extra frontem Ecclesiae 

orientalem, muro drcurodedit. Zie de andere teksten. Merk¬ 

waardig isy dat ook JV hier het relativum weglaat. 

12 hey [...] : in hs. hey sy; deze fout is waarschijnlijk 

ontstaan door het wegvallen van de in reg. 11. Jets soort¬ 

gelijks vertoont N. en BI. 

ghelove. so sal hi sien || die glorie der heilighen[7 
Ende aldus ontvoer onse heer van sinen oghen[.] 
Ende sancte patricius wrert vervullet mit gheestliker 
vrouden. beide om dat hem onse heer gheopen- 
baert. ende hi hem die kule ghetoent hadde. daer 
bi hi hopede te bekeren dat volc van haerre dwa- 
linge. Ende to hant maecte hi ter selver stede ene 
kerke, ende sette daer in sancte augustinus cano¬ 
nieke. die der heilyghen apostelen ghelove na vol- 
ghen Ende dese kule [die] is inden kerchof buten 
den voerhovede vander kerke oestwert. omme 
moerde hi. ende maecte daer doeren ende slote 
an. om dat niement overmids overmodigher koen¬ 
heit ende sonder oerlof, hem en onderwonde daer 

1 ghelove ! verbeterd uit gelove; de h is tusschen de 

g en de e in boven den regel btjgeschr even, met aanwijzing. 

2 ontvoer : Co : Sicque ab oculis eius Domino dispa¬ 

rente. 
3 vervullet: hs. verwllet 

6 te bekeren : eerst vergeten, daarna in margine met 

kleinere letter by geschreven met aanwijzing. 

p ghelove : K, BI. IVen Br hebben hier weer geza¬ 

menlijk een ander woord dan Hl 2, H* en A% die het Latyn- 

sche vitam vertaalden met leveo. 

10 [die] ; na kule moet een relatief zijn weggevallen. 

Kheeft evenmin een relatief daarentegen de andere tek¬ 

sten wel. Lat. t quae. Zie ook K. 

Br i der heyligen glorie 3 sancte: sunte 4 -5 gea- 
penbairt was ende hy hem den put getoecht had 
6 hoepten tvolc te bekieren — sijnre dw. 7 toe der 
selver stat 8 sat dair in — sancte : sunte 8-9 cano- 
niken p heyliger 10 desen grave die i. k. is n-12 ker- 
eken oestwerts om muerden 12-13 sloeten om dattes 
hem nyemant en solde onderwynden dair in te gaen 
myt o. stoltheit ende s. o. 

allene sien der quader tormenten. Mer w'aert dat hi [..,] oec vrome blijft inden ghelove. so sal hi 
oec sien die vroechde der heilighen[.] JEhde aldus ontvoer hi [...] || van sinen oghen[.] Ende sinte 
patricius wort vervolt met ghestelike vroechden beide om dat onsen heer hem gheopenbaert [was] 

[...] ende hi hem die grave ghetoent hadde bi welken grave hi hopede dat volc te bekeren van 

1 hi [...] oec : tusschen hi en oec de letters oi op het einde van een regel en et aan het begin van den volgenden, 
alles rood op zwart doorgehaald; de eerste letter is onduidelijk geworden en zou ook wel n kunnen geweest zijn. 

2 hi [...] : na hi staat ods door den corr. zwart doorgehaald. Misschien stond er eerst hem voor hi, en was ook 
de volgende zin onders. Zie de andere teksten. 

3-4 [was] : dit woord heeft de corr. zwart door gehaald en in margine hadde in de plaats geschreven, blijkbaar 
omdat hij hem verkeerdelijk opvatte als reflexief pronomen slaande op onsen heer in plaats van op sinte patricius. Zie 
over deze plaats de bespreking der teksten. 
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dat hi [...] starc blivet inden geloeve. soe sal hij oec 
sien der heiligen glorie. Ende aldus ontfoer hem 
onse here van sijnen ogen[.] Ende patricius wart 

bi.iógd ver [ vult mit geesteliker vrouden. Beide om dat 
5 onse here sich hem apenbaert had. ende hi hem 

dit graf of cule gheapenbaert had ende ghetoent. 
daer hi dat volc mit hoepten te bekeren van hoere 
dwalinghen [.j Ende te hant maecte hi toe der selver 

‘stede een kerke. In welke hi settede sinte Augustij- 
io nus kanoneke die der heiliger apostel gelove na- 

volgede. Ende die kule die inden kerchof is buten 
de voerhoefde vander kerken oestwart om muerde 
hij [...]. Ende maecte daer doeren ende sloete an. 
Omdat hem nyemant en onderwonde daer in te 

75 gaen.mit overmoediger stoltheit. ende sonder orlof. 

ƒ starc : vóór dit woord staat in het hs. siacrc | 

rood op zwart door gehaald. 

4 vervult : hs. verwit 

p settede: hs. sette | de 

13 hij : hs. hijt; verg. aant. bij K. Ook BI heeft 

hijt. 

14 Omdat : hs. Om dat ook 205/4 

BI 3 sunte patricius 4-5 om dat on onse here 
sich om apcnbaerden 6 ende : of getoent had 7 dit 
v. mede haepten - hoere : ore 8 p totter selver stat 
0 daer hi in sctten 0-10 sunte A. canoneken 10 u 
apostelen g. na volgeden u dese cule 12 ten oesten- 
waert — ommuerden hijt (xie boven) 13 sloete : slate 

dat hi sterek blijft inden gelove sal hi oec sien 
der heiliger glorie ende aldus ontvoer hem onse 
heer van sijnen oeghen[.J Ahde sinte patricius 
waert II vervollet mit geestliker vrouden. beyde 
omtne dat hem onse heer apenbaert had ende 5 
hi hem den putte ghetoent had daer hi dat volc 
mede hoepte te bekeren van hoere dwalingen[.] 
Ende te hant maecte hi ter selver stat eyn kirke 
in wilke hi sette santé augustijnus canonke die 
der heyliger apostelen leven nae volgeden Ende to 

dese cule die inden ker[r]hoef is | buten den 
voerhoefde vander kei ken ten oesten waert omme 
muerde hi ende maecte daer doeren ende sloet 
ane | op dat hem nyemen en onderwonde daer in 
te gaen mit overmoediger stoltheit ende sonder '5 

2 glorie: eerst vergeten en dan onderaan in margitie 
bijgeschreven met aanw. 

8 ter ! verbeterd uit te; de r is door cene andere hand 
hoven de e bijgeschreven met aanw. 

10 leven : Co : vitam. De andere teksten hebben een 
woord als ghelove behalve H*. 

11 dese cule : Ba ; illam fossam, Co : fossam praedic- 
tam. — ker[f]hoef: hs. kerlioef. 

r4 ane | : rood op zTrart streepje. 
IS overmoediger stoltheit : Co : ausu temerario, Ba : per 

diem vel per noctem evenals Ar. 

A 2-3 ende doen schiet onse heer van sint patricius 
ende s. p. 4 waert: was — vrouden : bliscap — beyde 
ontbr. 5 om dat hi sinen god hadde gesien .5 o ende 
om die [&]ewijsenisse vanden putte Ba en ('o: pro fos- 
sae illius ostensione 6 becsteleec volc 7 van hoere 
dwalingen ontbr. S Ende ontbr. Ba : statim Co : sta- 
timque. (llarl = Ba, Roy = Co) 810 stappans dedc hi 
daer maken een kerke ende sette daer kanoneken die 
daposteleke leven tsheilichs vaders sinte austijns sou- 
den volgen. Voor daer staat in Ba en Hart : in illo loco 
Co en Roy: in eodem loco. De bijzonderheid, dat het mon¬ 
niken zijn van de Augustijnenorde ontbreekt inBa enHarl, 
maar komt voor in Co en Roy. Ba: etCanonicos regulares 
in ca constituit, Co : et B. Patris Augustini canonicos, 
vitam Apostolicam sectantes, i. e. c. Ar: et canonicos 
regularem uitam ducentes i. e. c. ic-12 maer den voer- 
seiden putte die in dit kerekof steet buyten der ker¬ 
ken; voerseiden is de vertaling van praedictam uit Co 
en Roy. Al de andere teksten hebben dese of die. Hier 
gaat A dus met Co en Roy in tegenstelling van de andere 
teksten, die met Ba of Harl gaan 12-13 dede hi om slui¬ 
ten met enen tpuere ende deder aenne 14 en vlg. 
datter niement sonder oerlof met eender sotter koen- 
heit in gaen en soude 

horen dwalinghe[.] £hde te hant makede patricius op die selve stat een kerke ende sette daer in 
moniken van sinte augustijns oerde. die daer die heilighe apostelen leven na volgheden[.] Ende dese 
grave die inden kerchove is buten den voerhoefde vander kerken oestweert r/ese kulc om muerde 
hi ende makede daer sloeten aen om dat niemant [...] [ke?n\ ondervijnden en soude daer ynne [ie'] 

4 sloeten : eerst in hs. scloeten; de c uitgekrast tooals boven (bij sclagen); Latijn heeft : ianuas serasque. — 

[...] [hem] : in hs. overmits ondervijnden; — [te\ : het voorzetsel stond er oorspronkelijk, maar werd door den corr. 

uitgekrast, daar hij het woord ondervijnden opvatte als zelf si. nw. 

bl. 32b 

\ 
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bl. roja 

bt. s>i 

[den sloissel zo kalden]den prior van der kyrchen[.]/n 
des hcilgen vaders tyden so gyngen vil laden van be- 
rouwenissen barvoys in dese kule [wikken] dal etzli- 
chen do sy weder quamen tzoynte dat si altzo grois 

5 pyne geleden hadden end dat sy also groisse vrond 
gesien hadden[.] Ind der heiige patricuis beval dat 
men ere offenbaringe beschryven soulde in de 
kyrche[.] Ind overmitz yr.getzuchnisse so begonten 
de anderen zo intfangen || de preitgate sente patri- 

to cuis[.] Ind ome [...] dat dar eyn mynsche van 
syn sunden gereyniget woirt so noempt [men] de 
stat sente patricuis vegevuyr Mer de stat der kyr- 
chen nompt men regluaris 

is van eyne alden pryor myt eyme 
tzande ind we men in dat vegevuyr geit 

[AP] A. santé patricuis dode was in desen kyr- 
chen eyn pryor eyn heilich man van leven Ind also 

in to gane[.] Mer hi beval den slotel te holden den 
prior van der kerken [.] Ende in des heilighen 
vaders tiden so ghengen veel menschen van berou- 
wenissen bervoet indese kule. welke do si weder 
quamen tugheden dat si alte grote pine hadden 5 
gheleden. ende dat si grote blijscap hadden [...] 
ghesien[.] Ende die hilighe patricius beval dat men 
hore openbaringen scriven solde in die kerke, ende 
vermits hoerre ghetuge- || nissen so begonden die bt. 4b 

anderen toe ontfane sancte patricius predekinge[.] I0 
Ende om dat daer een mensche van sinen sunden 
wort ghereynighet. so noraet men die stede, sancte 
patricius veghever Mer die stat der kerken noemet 
men regularis 

van enen oelden prior mit enen '5 
tande. ende hoe men in dit veghever 
gaet. 

Na sancte patricius dode. was in dese kerke 
een prioer. een heilich man van levene. ende alsoe 

/ [den sloissel so kalden] : ontbr. — In : verb. uit ind 

de d is rood door gehaald, 

j barvoys : verb. door den corr. uit banoys; de r is 

boven den regel tusschen z en n bijgeschr. z. aanw.; van de 

n heeft de corr. een v gemaakt, zie aant. N. — [wilchen] : 

niet in hs. 

4-S dat si..* hadden end : eerst verg., daarna door den 

corr. onderaan in margnie bijgeschr. met aanw. 

5 vrond : misschien is te lesen vroud? 

8 geuuchnisse : door den corr.-rubric. verb. uit 

getuchnisse; tusschen 1 en u heeft hij met rooden inkt een 

z bijgeschr. cf. 206/7* 

10 ome : na dit woord dar, fout voor dat rood 

doorgehaald. 

11 [men] : niet in hs. 

16 [iV] A : de plaats voor de N is opengelaten. 

4 bervoet: Ba : peniteccU ducti, Co : poenitentia ad- 

ducti. Zie N aanteek. — dese : staat op eene uitkrassing. 

5 quamen : qua op het einde van den regel% men is 

in tnargine bij geschreven. 

6-7 hadden ghesien : tusschen hadden en ghesien 

de letter g, laatste letter van den regel rood op zwart door- 

gehaald. 
14 regularis : Ba heeft regularis, Co en Boy ; Reglis, 

Ar : reglis. Hart: Regulis. Deze plaats is in Ba en Harl 

iets uitvoeriger dan in Co en Boy, Het Mnl. proza volgt 

Co en Boy, de berijming niet. 

Br / holden : halden 2 kerken : kyreken dikwijls 
i of y 3-4 van berouwenisse bevert {lees : beruert?) 
gingen vele mynschen in desen grave die doe 5 6 tu¬ 
gheden : orconden dat sy alte grote tormente ge- 
doecht h. 67 gesien hadn 8 oir vertoninge scriven 
p vermits h. gh. : by oeren orconden — begonsten 
in sancte : sunte bijna overal — predicacie u w. ghe¬ 
reynighet: gepurgiertw. /Jnomet: noemt 13-14 hcyt- 
men rcgulaers 15 oelden : olden ook later 16 woe 
men i. d. veghevuer 18 dode : doit /p en vlg. leven 
alsoe olt 

gaen mit overvloedi || [...]gher stoutheit ende sonder oerlof ende hi beval den slotel te houden den 
prior vander kerke[.j £Vide in des heilichs vaders tiden van berouwenisse van hoere sonden so 
ghinghen vele menschen in desen grave. Doe si weder quamen oerconden si dat si alte grote 
tormenten gheleden hadden ende dat si grote blijscap ghesien hadden. Ende [...] die heilighe 
patricius b[<r]val datmen [Aaer] vertellinghe bescriven soude in die kerke[.] Ende bi haer oirconscapen 

1 overvloedig.,]gher : hs. didigher, de lettergreep di is bij vergissing nog eens geschreven. — slotel : hs. eerst 

sclotel, de c uitgekrast zooals boven. 
4 hadden : hs. haddë, het teeken — boven de n schijnt er later bijgevoegd te bijn. — Ende [...] die: hs. Ende dat die 

5 b[e]val : hs. baval — [haerj ; niet in hs. 
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bi. tyoa Ende R hij beval den sloetel daer van te holden den 
prior vander kerken [.] Ende in des heiligen va¬ 
ders tiden. soe ghingen voel raenschen. overmids 
berouwenisse. verweert in dit hol Welke doe sij 

5 weder quamen gaven ghetuych dat sij alte grote 
tormenten hadden geleden Ende oec grote blijt- 
scappen gesien hadden [.] Ende die heilige patridus 
beval datmen hoer vertoninge solde scriven in die 
kerke[.] Ende by hoeren ghetuychnissensoebcgon- 

io den die anderen sancte patridus sermonen te ont¬ 
faen. Ende om datter ene mensdie ghepurgiert 
wort. soe noemt men die stede sancte patridus 

bi. iyo6 vegevuuer || Die stat der kerken heitmen Regularis 

Van enen olden prior mit enen tant 
is Ende hoe men in dit vegevuer gaet 

[A^] Ae sancte patridus doot was in dese kerke 
een prior, die heilich was van leven ende [...] olt 

4 verweert : is dit een aanwijzing, dat er vroeger 

een woord als beruerd moet gestaan hebben. Bcrvoet (zie H •) 

is toch niet de vertaling van ducti of aciducti. Misschien 

heejt het gebruik als boeteling barrevoets hei hol te bezoe¬ 

ken medegewerkt tot het ontstaan van dezen vorm. In hs. 

staat: veruueert.iir kan misschien gelezen worden vervueert 

voor verveert (=s vervaard). 

12 sancte : in het hs. voluit. 

17 [•••] : v^r dit woord in het hs. om rood op 

zwart doorgehaald. 

BI / sloetel : slotel — holden : halden j voel : 
veel meestal 4 verweert ontbr. — Welke d. : ende 
doe sy 8 bescrijven p orre getuychnisse — soe ontbr. 
io sunte p. — sermoen // om dat daer een mensche in 
gereynicht wort van sijnen sunden 12 die ontbr. — 
sunte p. 14-* 5 opschrift van het hoofdstuk ontbr. 16 Na 
sunte p. /7 olt: alt ook later meestal 

H1 

oerloff.] Ende hi beval den sloetel daer van te hal¬ 
den den priore vander kerken Ende in des heiligen 
vaders patricius tijden so gingenre voel min- 
schen inne thol bervoet | overmyds berouwenis- 
sen | die wilke doe si wieder quamen gaven ghe- 5 
tuych datse alte grote tormenten hadden geleden 
ende oec groet blijtscap gesien hadden | ende wat 
si seiden dat dede die guede sinte patricius in 
die kerke bescrijven ende om der woerde wil so 
begonsten dander lude sinte patricius prede- 10 
ckinghe te ontfaen | ende omme dat eyn minsche 
daer van sijnen sondrn ghesuvert woert so noempt 
men die stede sancte patricius vegevyer Mer die 
stat der kerken hetmen regularis 

Van eynen alden priore mit eynen 15 

tande | ende hoe men int vegevyer gaet 
Nae sin te patricius doet was in dèse kerke 

eyn priore die heylich was van leven |j ende also 6i 33a 

3 so : eerst vergeten en boven den regel bjgrvoegd met 
aanw. 

4 thol : aan *t begin van een regel in margine bijgev. 
p om : boven den regel bijgeschr. met aanw. 
13 sancte : aldus voluit. 
iy Nae : op de plaats van de a stond eerst een andere 

letter (natuurlijk een hoofdletter), welke zwart geëxpun- 
geerd is, en waarop met robrik een A is gezet; daarenboven 
staat in de ruimte tusschen de groote N en de A een z, 
blijkbaar vreesde de kop. dat zijn verbetering niet duidelijk 
genoeg was. De letter onder de roode A is waarschijnlijk 
een a. 

A i-2 ende gaf den slotel te houdene den priester 
vander kerken 2 4 ende al bi st. patricius t. s. gingen 
veel lieden haar penentencie doen in desen putte 
4-5 bervoet o. b. ontbr. Zie de aant. bij N; BI doet als 
A, laat het weg. 5-7 die seiden alsi w. q. van groeter 
pinen die si gedoecht hadden ende vander groeter 
bliscap die si g. h. 8 sinte ontbr. 9 albescriven — om 
der liede woerden s. 10 tsgoeds sinte p. // ende want 
daer een m. 12-13 so enx. : daer omme heet die stat 
st. patricius 13 Mer ontbr. 13-14 die stat daer die 
kerke op staet die heet men regelis. 15-10 De titel 
ontbr. 17 Ende na — p. henen vaert was 17 en r/g. 
een prioer i. d. k. die van heileger wandelingen was 
ende so over out 

H* 
soe begonsten die andere sinte patricius prediken te ontfaen ende om dat daer een mensche van 
sine sonden purgiert wort. daer om noemtmen dese stat sinte patricius veghevier. mer die kerke 
hiet men regularels. 

n. 66a Item van een 0 oude prior. 
5 Nae sinte patricius doet. was in dese kerke een out prior ende een heilich man van leven Alsoe 

2 kerke : Latijn heeft: loens Ecclesiae 
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ault dat van altheithey neit meedan eynen tzantf...] 
[yn syme munde] en hadde ind want[...] sente grego- 
ruis spricht [:J AII is der alde mynsche gesont noch- 
tant is liey alwegsyech van der altheit[.] Ind dese 

5 goede man om dat hey neit schynen en sulde myt 
synre altheit den anderen verdreis zo doen so leis 
hey machen zo synre [...] behoefte eyne kamer ben- 
ven der Canoniche dormiterf.] Mer de jonxte broe¬ 
der da sy dickwyle desen alden man visiteirden so 

io plagen sy in borden zosagen[:] Fader we lange woul- 
M-tojt tuindesem H levenblyven[?]/ndheyantwordeinf:] 

Z.even kynder ich hedde lever gereynige van hyne 
zo varen dan alsus lange zo leven[,] der wille gotz 
inoissc geschyn[.] Hey en gevocle ich anders neit 

‘5 dan onselichéit [...] Mer anders wa sal ich groisse 
glorio [...] haven[.] De [...] canoniche hoirden in 
synre tzell^n van irme doermter de engele dicke[...J 
wyl benven in roiffen Ind ir sanck was alsus [:] Du 
_ . . . —--- ~ • 
1-2 (zant [...] en : tusschen deze twe woorden een 

slecht gemaakte e, misschien een overblijfsel van het weg¬ 

gevallene. 

2 [yn syme munde] : niet in hs. zie IV. 

2 want [...] sente gregoruis enz.: in hs.: ind want santé 

patruis off sente gregoruis spricht. — gregoruis : de tweede 

g aan het begin van den regel. 
7 synre [...] behoefte : na synre de letterg. ho; de kop. 

wou hoeffe schrijven, fout voor behoefte. 

8 Mer : de r is boven de e aan het einde van den regel 

bijgeschr.. zonder aanwijzing. 

j$ on^elicheit [...] : na dit woord een slecht gemaakte 

M tot een inktvl. samergevl. — Mer : de M niet gerubric. 

16 glorio [...] : na dit woord een h, begin van haven, 

aan het einde van den regel. — De [...] : na dit woord Can 

rood of zwart doorgeh.; de a was slecht gemaakt en de kop. 

had er een andere boven geschreven, z. aanw. 

iy-j8 dicke [...] wijl: na dicke en aan dit woord vast 

my rood op zwart doorgeh. 

oelt dat hi van oltheiden mer enen tant in sinen 
monde en hadde. Ende want sancte gregorius 
secht. al is die oelde mensche ghesont. nochtan is 
hi altoes siec vander oeltheit [.] Ende dese goede 
man. om dat hi niet schinen en solde mit sijnre 5 
oeltheit den anderen verdriet te done. soe liet hi 
maken tot sijnre behoef een camerken. beneffen 
den canonike dormter. Mer die jonxtcn broeders 
doe si die wile desen oelden man visitierden. soe 
pleghen si in buerten te seggen : Vader hoe lange io 

woltu bliven in dit leven.£hde hi antwoerde. Zieven 
kinder. ic hadde liever haestelic van bene te varen 
dan dus lange te leven, die wille godes moet ghe- 
schien 0. Hier en ghevoele ic anders niet dan onsa- 
licheit. mer anders waer sal ic grote glorie hebben[.] '5 
Die canonike hoerden in sine celle van horen 
dormter. die engelen diewile beneven hem roepen¬ 
de. ende hare sanc was desse maniere [:] Du biste 

Im2 in sinen monde : ontbr. in K. Ook Hx en A heb¬ 

ben het niet; zie ook de varianten en H*. Ba : in eius ore 

Co: in capite. 

8 jonxten ; Latijn iuniore*. Zie Hx. 

14 ic : eerst vergeten. daarna boven den regel tusschen 

ghevoele en anders bij geschreven, met aanwijzing. 

16 Ba en Harl zijn uitvoeriger dan Co en Roy. De 

Middelnederl. teksten gaan met Co en Roy. Er staat nl. 

in Ba : Porro illi, qui eum, ut dictum est, interrogabant, 

sepe in noctibus angelos in habilaculo Ulo, quo senex mora- 

hatur, circa eum cantantes de suo dormitorio audienxnt. Zie 

ook 806js. 

Br t-2 oltheit in sijnen mont niet meer dan enen 
tant en had .? mensche : mynsche — nochtant 4 al- 
tois ziec 6 te done enz. : doende soe dede hy toe 
sijnen behove maken 7-8 beneven der canoniken 
dormiter Mer die jonxte bruedere 9 die soe duewile 
— visentierden 9-ro soe plagen sy al hordende toe 
10 hoe: woe n woltu : wiltu u-n hy sede lieve 
kindre n henen toe v. (meestal toe) 13 die w. g. : 
ons heren willen moit g. 14 anders ontbr. 15 g.g. heb¬ 
ben :hebng.g. 16 canonike: canoniken 17-1#duewile 
neven hem ropende ende oeren sanc ende dese manier 
(lees : was d. m ?) 18 biste : bust 

H* 

out dat hi van outheden [niet] meer daen een tande [10 sinen monde] en hadde[.] Ende want sinte 
qregorius seit.al is die oude mensche ghesont. nochtan is hi altoes vanden outheit siec[.] ^hde dese 
oiiede man om dat hi niet soude. die moniken verdriet an doen. so dede hi maken een cleyn 
kamerkijn bene[u]en den dormiter [...] om sijn outheit. mer die jonxste broeders plaghen diewile 

I [niet] : niet in hs. vergelijk de andere teksten. Een andere gissing is ook mogelijk. Laat daen vervallen en lees 

voor meer: mer. — [in sinen monde] 1 Ba ; in eius ore. Co. Hart. Roy en Ar .* in capite. Cf. de andere teksten. 

3 Het Latijn heeft: videretur molestiam inferre; zie aant. Hx 

4 bene[v]en : hs. beneden Latijn : ïuxta. — dormiter [...] om : tusschen dormiter en om staat in het hs. maken 

door den kop. zwart doorgehaald. 
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bl. tjoc 

dl. 66b 
i 

dat hi mer enen tant en had in sijnen monde[.] 
Ende want sancte gregorius secht [:] Al is die olde 
mensche gesont. Nochtant is hi a toes vander olt- 
heit sieck. Dese guede man om dat hij niet schijnen 

5 en solde mit sijnre oltheit den anderen verdrietlic 
wesende. soe dede hi tot sijnre behoef maken een 
kamerken [£y]der kanoniken dormter Mer die jonc- 
ste brueder als sij somtijt desen olden man visitier- 
de[«] soe plagen sij || hem al boerdende te seggen. 

io Vader hoe lange wilstu blijven in dit leven[?J Ende 
hi sechde [:] Zieve kinder ichadde liever haestliken 
van hene te varen dan aldus te leven lange Die 
wille ons heren, die moet gheschien. Hier en ge- 
voele ic niet dan onselicheit. Mer inden toecomen- 

iS den leven hope ic groter gloriën. Die kanoniken 
hoerden dicwille van hoeren dormter in sijnre 
cellen die engelen mit hem sprekende ende hoere 
sanck in deser manieren [:] Du biste selich. ende 

alt dat hi mer eynen tant en had behalden in sijnen 
monde | ende want sinte gregorius seet al ist dat 
die alde minsche gesont is | nochtan. is hi altoes 
van altheiden sieck[.] Dese guede man omme dat 
hi mit sijnre altheit den anderen niet verdrietlic 5 
en solde sijn so dede hi te sijnen behuef maken eyn 
cellekijn bene ven der canonken dermter Mer die 
jonge bruedere als si som tijt desen alden man 
visitierden so plagen si hem al boertende te seg- 
ghen [:] Fader wie langhe wiltstu blijven in dit Ie- m 
ven[?] Ende dan seide hi [:] Zieve kindere ic bedde 
liever haestlike van hijr te varen dan aldus lange 
te leven[,]die wille ons heren moet geschien[.] Z/ijr 
en gevoel ic niet dan onsalicheit mer inden toeco- 
menden leven hoep ic groter gloriën Die canoniken 75 
hoerden dicwijle van hoeren dormter in sijnre 
cellen die engelen mit hem spreken ende horen 
sanck in deser manyeren [:] Du bes salich ende 

7 [bij] der : hs. vander Co : iuxta, zie BK 

9 al boerdende : hs. alboerdende 

Bl 1 mout 2 ende sunte g. 5-6 verdrietelic te we- 
sen 7 by der canoniken dorniter (lees : dormter of 
dormiter) 8 somtijt ontbr. — olden vader 9 om al 
boerdende 11-12 kijnder ic hedde liever haestelicker 
van hier 15 hope : hiep 16 ducwile — hoeren : 
oren meestal /7-/# mit om singhen ende spreken ende 
songen in dese manieren 18 biste: bist 

5 verdrietlic : de uitgang lic boven den regel bij ge schre¬ 
ven met aanwijzing, ƒƒ1 vertaalt hier vrij videretur inferre 
molestiam. WKNhebben schinen. H* doet als . 

7 beneven » verbeterd uit neven; be is boven den regel 
bijgeschreven met aanw. 

15 hoep i Latijn : habebo (habeo) magnam gloriam. De 
andere teksten hebben hebben. H* heeft eene vertaling 
met het werkwoord hopen. 

A i dat h. van ouderdum maer e. t. /-2 in sijnen 
monde ontbr. 2-4 al es doude gesont nochtan es hi 
van sijnder outheit kranc 4 guede ontbr. 5 mids s. 
5-6 niet en woude vernoeien 6 te sijnen behuef ontbr. 
7-to neven der ander kanoneken d. doen quamen die 
j. broeders hem van minnen somwile visenteren ende 
plagen te seggenne in goeder speelleecheit 10 wie : 
hoe - wilstu: wildi to 11 in desen levenne dueren wel¬ 
ken tijt wildi van hier De laatste zin ontbr. overal. Ba : 
et quando hinc vis abire? Co : quando vis hinc abire? 
De berijming heeft hem ook 11 doen seide h. // lieve 
ontbr. n vele liever — haestlike ontbr. — te sceeden- 
ne dan hier aldus 13 maer ons heren w. — want hier 
14 en vlg. dan groete keitivicheit maer elder salie heb¬ 
ben groete g. ende hier na so hoerden dese kanoneken 
in sijn celle van in haren dormtter diewile omtreint 
hem roepen aldus heilich bestu ende heilich es god 
(lees: die tant)die ind.m.es. Over deze fout zie aant.Hi 

H# 
desen ouden man te visitieren. so seiden si in boerten. O vader hoe langhe wiltu bliven in dit leven. 
5b seide hi [:] Aïnder ic hadde liever haesteli || ker heen te varen, dan dus langhe hier te bliven in 
dit leven, mer die wille goeds moet gheschien[,] hier en voel ic niet in deser ellendighe werlt dan 
onsalicheit. mer anders so hoep ic te hebben glorie die te mael groet sal sijn[.] Die moniken hoei- 

5 den die wile die soete melodie des hemels sanxs in sijnre cellen van den enghelen [ende] aldus 

j co ï verbeterd uit on 
4 mael: in het hs. staat een punt boven de 1 

5 [ende] J in het hs, ende zwart schuin doorgghaaldf blijkbaar door den corr. die deze echt Afnl. constructie 
niet goed begreep. 
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K — 206 — W 

byst selich ind selich is der tzant den du yn dyme 
munde haist der nye lecker spyse en gesmachde[.J 
Want syne spyse was saltz ind droge broit Ind 
syn dranck kalt wasser ind zo dem leisten as he 

5 [begeirde vor hcy\ selichlichen zo gode[.] Ind 
man sal dyt wysse dat yn santé patircuis tzi- 
den [...] ind in ander tziden dar nach vil mynschen 
geyngen yn dit vegevuyr wilchen dat etzlichen 
weder quamen ind de anderen bleven da[r] [...] 

10 ynne verloren Ind dat de gene sprachen de weder 
quamen dat beschreven de Can[V] niche [.] Ind dit is 
ge Q woente beyde van dem heiige santé patricuis 
ind van den genen de na eme [...] comen gesat dat 
nemant in dat vegevuyr [...] gaen en sal sonder 

75 orloff des busschoff In wes macht ind bus[...]dom 
dit vegevuyr is ind myt syme vryen wyllenverkeyset 

3 ind droge : de kop. wou ynd schrijven, doch vergat 

het tweede been der y, soodat de letters niet heel regel¬ 

matig zijn. 

5 [begeirde vor hey] \ hs. as he begerlich spyse. 
Want hey vor selichlichen zo gode. Na hey het 

woord reit rood op zwart doorgeh. de r staat aan het 

einde van den regel en is alleen zwart doorgeh. eit staat 

aan het begin van den volgenden regel. Co : qui tandem, 
ut optavit, foeliciter ad Dominum migravit. 

d-7 tziden : na dit woord tiden, rood op zwart 

doorgeh., en zeiden rood doorgeh. 

7 tziden ; verb. uit tiden; de z boven de t bij geschreven, 

z. aanw. cf. 208\8. — vegevuyr: verb. uit vegevur; de kop. 

dacht dat het laatste streepje der tweede u een i was en 

maakte er een y vanf zoodat er dus eigenlijk nog eene i te 

kort was. 

8 vegevuyr : verb. uit vegeuyr, de v boven den regel 

tusschen y en r bij geschreven, zonder aanw. 

p da[r] : hs. dan, na dan een y tot een inktvlek 

samengevloeid. — Can [o]niche : de C niet gerubriceerd. 

12 beyde : de b verb. uit een b. 
13 [...] comen : voor comen aan het begin van den 

regel een o 
14 vegevuyr [...] gaen : tusschen deze twee woorden 

gean, fout voor gaen, zwart doorgeh. 

15 bus[...]dom : bus- aan het einde van den regel; aan 

het begin van den volgenden regel choü, fout voor het vol• 
gende dom, zwart doorgeh. 

salich. ende salich is die tant den du in dinen 
monde heves die nye lecker spise en [...] smaecte. 
Wante sine spise was salt. ende drughe broet. ende 
sijn dranc coelt water, ende ten lesten also hi 
begheerde [...] voer hi salichlic tot onsen heren 5 
C Ende men sal dit weten dat in sancte patricius 
tiden. ende in anderen tiden daer na. [...] veel 
menschen ghengen in dit veghevuer. van welken 
dat sommighe wederquamen. ende die anderen 
bleven daer in verloren Ende dat die ghene die 10 

weder quamen vertelleden, dat scTeven die cano- 
nike[.] Ende dit is ghewoente beide van den 
hilighen patricius. ende van den genen die na hem 
comen gheset. dat nyement in dit veghevuer gaen 
en mach sonder oerlof des biscops. in wes machte 75 
ende bisdoem dit veghevuer is. ende 11 mit sinen bl. s& 

1 den en du zijn door een verticaal zwart streepje 

van elkaar gescheiden. 

1-2 dinen monde : tusschen diuen en mondt de 

letter gr. m<3 (mon), aan het einde van den regel rood door¬ 

gehaald; de kop. had geene plaats genoeg om het woord 

monde gansch op denzelfden regel te schrijven. 

2 en [..«] smaecte : tusschen en en smaecte de letter s 

rood door gehaald om dezelfde reden als in reg. 1-2. 

5 begheerde [.•.] voer : tusschen begheerde en voer, 

de letter v zwart doorgehaald om dezelfde reden als bo¬ 

ven. — salichlic : Co, Harl, Roy : foeliciter, niet in Ba. 

6 sancte: zoo voluit. 

7 na. [...] veel: tusschen na en veel de letter ▼, zwart 

door gehaald om dezelfde reden als boven. 

12 is : eerst vergeten, daarna boven den regel tusschen 

dit en ghewoente bij geschreven, met aanwijzing. 

Br Jm2 die in dinen monde is 2 leker spise en ghe- 
naecten 3 drughe : droech 4 coelt: kalt — also: als 
6 dat w. 7 veel enz. : vole m. i. d. v. gingen 8-9 van 
welcken enige p ende anderen 10 verloren : veria- 
ren 11-12 canoniken 13 nae hem volchden 14 nye¬ 
ment: nyemant — dat v. /5-Jd sonder die van den 
bisscop in wes bisdomc dit vegevuer is oirloff hedde 
16 ende mit: ende dit m. 

H* 
liulende. Du biste salich. ende salich is die tant die in dinen mont is. die nie lecker spise en smakede[;] 
want sine spise was sout. ende droech broet. ende sine dranck was cout water[.] Ende ten lesten aJs 
hijt begheerde so voer hi salichlic tot onsen lieven here[.] Ende men sal dat weten dat in sinte 
patricius tiden ende in anderen tiden daer B na vele menschen in dit veghevuer ghinghen vanden welken 
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salich is die tant die ia diaen monde is. die nye 
bi. ijod lecker spise ea smaecte. Want sijne spise | was salt 

ende droge broet Ende sijne dranck was kolt 
water. Ende ten lesten als hi begeerde voer hi 

5salichliken tot onsen here C Ende men sal dit 
weten Dat in sancte patricius tijden, ende na sijnre 
tijt voel menschen in dit veghevure ghingen. Van 
welken dat somygen weder quamen. ende die 
anderen bleven daer in verloren Ende [dat] die 

io gene vertelden die weder quamen dat screven die 
kanoniken[.] Ende dit is ingewoenten vanden hei¬ 
ligen patricius. ende die na hem quamen gheset. 
Dat nyement in dat vegevuer gaen en mach son- 
der orlof des bisscops in welken lande dit ghelegen 

g [dat] j niet in hs. 

BI / selich is die een tant 2 smaecten vaak uit¬ 
gang en 3 kolt: kalt meestal a ook alt halden 5 seli- 
cken 6 sunte p. <? dat ontbr. — somghen p verlo¬ 
ren : verlaren ook later 9-10 Ende dat die gene 1/ ge- 
wonten 12 gheset: gesat 13 nyemant in dit v. 

salich is die tant die in dijnen monde is die nye 
lecker spijse en smaecte | want sijne spijse was 
droeghe broet ende salt ende sijn dranck was calt 
water | ende ten lesten als hi begeerte voer hi 
salichlic tot onsen here[.] Ende men sal dit weten 
dat in sinte patericius tijden | ende nae sijnre tijt 
voel minschen in dit vegevyer ghingen van wilken 
sommighe wieder quamen ende die ander bleven 
daer in verloren ende dat die ghene vertelden die 
wieder quamen | dat scrijvendiecanoniken[.] ishde 
dit is ghevonden vanden heiligen || Pat e ricius 
ende die nae hem comen gheset dat nyeman in dat 
vegevuer gaen en mach sonder orlof des bisscops in 
wilken lande dit gelegen is[.] Ende die mit sijnen 

/ salich enz. : Ba Co en Roy : beatus est Heus. Hart: 

dens. De n werd voor u gelezen, dus dens stond er eerst. 

die in dijnen monde is : de woordjes die en is zijn boven 

den regel bij geschreven met aanw ijzings teekens. 

5 heie : hs. he* 

10 Hy heeft hier ; scrijven die caooniken in over- 

eenstemming met Ba en de andere Afnl. prozateksten 

behalve #*, dat de plaats niet heeft en A, dat eenigszins 

afwijkt. 

A / nye : noeit 2 smaecte : aet 3 ende salt ontbr. 
— was ontbr. .?-/,? kout water die tachlert also hijt 
begeerde salichleec verschiet in gode voert es dat 
te wetenne dat ter al vele bi sinte p. t. ende oec sijn- 
der veele lieden in dit vaechvier sint daer inne gegaen 
daer die selke af wederkeerden ende die selke af 
vervoeren ende dergeender saken die weder keeren 
doen die kanoneken bescriven ende een gewoente 
hevet geweest van sinte patricius tiden ende oec oeit 
sint dat in dat vaechvier niement en gaet 13 o. van 
sinen bisscop 13-14 in wilken lande dit gelegen is 
ontbr. 14 en vlg. ende als die geene te sinen bisscop 
komt ende hi hem sinen wille openbaert so raet hem 
sijn bisscop dies tontbeerne ende seit datter menich 
es in g. dier noeit uut en quam ende blijft hi nochttan 
op tsine Ba : et si sic in proposito perdurauerit, Co : 
si vero perseveraverit 

[sommighe weder quamen ende] sommighe bleven daer inne verloren [ende dat die ghene die weder quamen 

vertelleden dat screven die canonike] ende dit is die ghewoente beide vanden heilighen patricius ende 
vanden ghenen die nae hem volgheden gheset dat nyemant in dit veghevuer gaen en mach sonder 
oerlof vanden biscop in wes bisdoem dit veghevuer is[.] Ende diet raet sinen vrien wille kiest 

/ De plaats is zeer verkort. Men vergelijke de andere teksten. 

3 nyemant: boven de y staat een punt. 
4 Co : io cuios est Episcopatu. Idem in Ba en Ar, Harl en Roy ; men verg. de vertaling in de andere teksten. 

5 

io 

bl. jjb 
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dar in zo gaen vur syne simden Ind als hi zo dem 
busschoff cornet ind eme syne wyllen sait so sal 
eme der [...] busschoff eirst ontraden van desen 
wyllen ind [sagen] dat [...] dar vil lude in synt 

5 gegangen der ertzlichen neit weder en quamen[.] 
Ind is it dat hey in syme wyllen blyvet so sendet 
der busschoff [...] breve des bevelens zo dem clois- 
ter myt eme[.] Ind als der pryor de breven gele- 

ti.iojb sen hait so [sal] hey dem mynsch(Vtf] |] ontra- 
den in dat vegevuyr zo gaen ind in vermanen 
[...] dat hi ander penetencie verkese ind hey sal 
eme sagen den anxte van vil raynschen de dar 
yn[...] verloren synt geblevenf;] ind bleyfft hey in 
syme willen volherdende so leydet hey in yn de 

/5 kyrchen dat hey in da [...] oeffenen sal xv dage in 
wachen ind [...] in beden[;] inde [...] als [...] xv 
dage geendet synt so vergadert der pryor omme 
all clercke ind men deit eme vroy mysse Ind [...] 
men gyff desen mynschen dat lycham ons heren 

3 der busschoff; na der eene [ 
4 [sagen] : Co : diceos cf. IV. — ind dal [...] : dat met 

rooden inkt in margine door den corr. rubnc. Omgeschre¬ 
ven naast ind; na ind op den volgenden regel: sait so sal 
eme der busschoff eirst, rood doorgehaald. 

5 gegangen : verb. uit gangen; ge boven de g bijgeschr 
s. aam*. 

6 hey : boven de y bij vergis, eene afkort. voor n. 
7 busschoff r,..] : na dit woord eene slecht gemaakte b. 
8 pryor: de r boven de o bijgesch.y die veelopeene d gelijkt. 
g [sal]: cf. IV. — mynscb[e«J : hs. mynsch — ontraden: 

aan de o is wat gekrast; waarschijnlijk stond er ë, uitgang 
van het voorafgaande mynsch. 

io II in vermanen [...] dat hi: hs. dat hi vermanen in, 
met roode aanwijzing dat de volgorde der twee laatste 
woorden omgekeerd moet worden. — na vermanen (in het 
hs. na in), dat rood doorgeh. 

13 yn [...] : na yn het woord den rood op zwart 
doorgeh. 13 da na da twee slecht gemaakte o*s. 

16 ind [...]: hs. ina ind; het tweede ind rood op zwart 
doorgeh. Er is misschien ten woord weggevallen dat bij 
ind hoorde. II1 en A hebben vasten dat in sommige Lat. 
teksten voorkomt, Ba ; ut quindecim diebus in ea orationi- 
bus sit intentus maar Co : ut in ea quindecim diebus 
ieiuniis et orationihus vacet; IV heeft vasten ook niet.— 
inde [.*.] ; na dit woord be- rood doorgeh.; de kop. wou 
blijkbaar nog eens beden schrijven — als xv ; na als 
een slecht gemaakte x 

i8-rg Ind [...] men ; na Ind een g, begin van gyff. 

vrien willen verkiest daer in te gane voer sine sun- 
den Ende alse hi toe den biscop coemt. ende hem 
sin en willen secht. soe sal hem die biscop eersten 
raden van desen wille of te stane. ende seggen 
datter veel is inghegaen die nye weder en qua- 5 
men[.] Ende ist dat hi in sinen willen blivet. so 
sendet die biscop breve des bevelens to den does¬ 
tere mit hem. ende alse die prior die breve ghelesen 
heeft, so sal hi den menschen ontraden in dat veghe- 
vuer te gane. ende vermanen hem dat hi ander 10 

penitencie verkiese Ende hi sal hem toenen den 
anxt van veel menschen die daer in veedoren sin 
ghebleven[.] Ende blijft hi in sinen wille so leydet 
hine in die kerke dat hi hem daer oefenen sal .xv. 
daghe in waken ende in bedingen [.] Ende als die *5 
dage gheeyndet sin. so vergadert die prior daer 
omme lancs die clergie. ende men doet vroe misse- 
ende ghevet desen menschen dat licham ons heren. 

/ daer en in zyn door een zwart verticaal streepje 
van elkaar gescheiden. 

1-2 voer sine sunden : de teksten volgen Co en Roy : 
pro peccatis suis, Ba en Harl; pro purgAtione peccatorum 
suorum. Zie ook 8-g; Co en Roy ; quas cum Prior lod illius 
legerit, mox etc.. Ba : quas cura prior loei recepeiic et ho- 
miois uoluntatem cognouerit, mox etc. Harl is bijna gelijk 
aan Ba. 

g-io veghevuer en te zijn door een verticaal streepje 
gescheiden. 

12 veedoren : lees : verloren? 

Br / kiest 2 totter b. 2 3 hy hem synen wille 
3-4 ijrst r. 4 aff toe staen .5 vele in ghegaen sijn 
— die niet 6 wille gheduert 7 brieve van bevele 
tot der stat 8 prior vandcr stat //kieze u-12 toe- 
ghen die vrese van vele 12-13 verlaren bleven zijn 
13 gheduert hy 13-14 soe leit hy hem 16 gheleden 
sijn 16 17 die prior die clergie van dair omtrent 
17 vroemisse /.V ons heren licham 

daer inne te gaen voir sinen sonden Ende als hi totden biscop comt ende sine wille seit. soe sal 
hem die biscop eerst raden van dien of te laten ende segghen datter veel in ghegaen sijn. die nie 
weder [...] en quamen[.] Ende ist dat het in sine sinne blijft, soe sendet die biscop brieve van 

bi. 66d bevelens totten || doester [...] mit hem ende als die prior vanden doester den brief ghelesen heeft. 
5 so sait hijt oec den mcnsche ontraden ende vermanen hem ander penitencie te verkiesen ende hi 

3 weder[...] : hs. wederer — het : lees hi? Co : si vero perseveraverit. 

4 doester f...] mit : lusschen doester en mit staat in het hs. den brief rood op zwart door gehaald. — doester : 

Latijn heeft loei. Zie N — den brief : lees : de brieve? 

5 so sait : de t van sait is zeer onvolledig uitgekrasty waarschijnlijk door den corrector. 
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n. *7>a is Ende die mit sijnen vrien || wille kiest, voer sijne 
gunden daer in te gaen. Ende als hi totten bisscop 
coemt ende secht hem sijnen w illc soe sal hem die 
bisscop ontraden van sijnen wille des ingancs Ende 

$ «eggen hem datter voel sijne in gegaen die nye 
weder en quamenf.] Ende ist dan dat hi in sijnen 
wille volstandich is joe seyndet die bisscop brieve 
mit hem van bevele toe der stat. Ende als die prior 
vander stede die brieve gelesen heeft, soe sal bijt 

io hem oec ontraden, ende vermanen daer voer Ende 
toenen hem die vrese van voel menschen die 

//. /7/A daer in vei loeren bleven sijn. Mer ist dat hi blij vet || 
in sijnen gueden wille vast. Soe leidet hi en in die 
kerke, dat hi hem oeffenen sal xv daghe in waken 

75 ende in beden[.] Ende als die dage voleyndet 
sijn. soe vergadert die prior die clergie daer om 
Janc. ende men doet vroe mysse ende geefi 
desen mensche dat lichaem ons heren. Ende 

6 dan : in het hs. verbeterd uit een te vroeg geschreven 

dat, waarvan de t rood op zwart is doorgehaald, waarna 

een afkortingsteeken boven de a is geplaatst. 

10 daer voer : dit is niet in overeenstemming met hei 

Lat. van Co : dissuader, et ut aliam pemteniiam ehgat, diii- 

genter admonet. IV heeft evenals Br en Keen zrn over- 
eenkomende met het Lat. BI stemt weer overeen met N. 

BI 3 comt ende seecht om sijnen wil — aalt om 
4 ontraden des ingaens — van sijnen wille ontbr. 
5 veel sijn in gegen s-6 niet weder en q. 6 dan 
ontbr. 7 seyndet : seint 8 totter s. 9-10 hi dat oec 
om n tonen om die anxt van veel m. 12 verloeren : 
verlaren 13 in sijnen wil sterck — en : om 14-13 in 
waken in beden xv dage /* geeyndet 16 cleckcn 
{Iets : clercken) 17 lanc ontbr. — duet die v. 18 dat 
1. o. h. : dat heilige sacrament 

vrien wille kiest voer sijne sondcn daer in te gaen f 
ende als hi totten bisscop [...] cornet ende seecht 
hem sijnen wille, so sal hem die bisscop ontraden 

vanden wille des ingaens | ende segghen hem dat¬ 
ter voel sijn in gegaen die nye wieder en quamen 5 

ende ist dan dat hi in sijnen wille volstcndich 
blij vet so sent die bisscop brieve mit hem totten 

prior van der stede ende alse die prior die brieve 
gelesen heet so sal bijt hem oec ontraden ende 
vermanen hem dat hi ander penitencic kiese daer 10 

voer ende toenen hem die vreise van voel min- 
schen die daer in verloren bleven sijn[.] Mer ist 

dat hi vast blijft in sijnen wille so leyclet hijne in de 
kerke dat hi hem daer oefenen sal .xv.. daghe en 
waken vasten ende in bedene ende als die daghe 13 

voleyndt sijn so vergadert die prior die clergic ende 
convent die daer omme sijn ende men doet vroeghe 

messe ende ghieft desen minsche dat lichame ons 

/ gaen | 1 streepje gerubriceerd; voor gaen een verti¬ 
caal streepje. 

2 bisscopf..,] cornet: tusschen deze twee woorden staat o 
eerst tot c verbeterd en dan zwart en rood schuin doorgek. 

6 dan : de onderste helft der slot-n is verdwenen, ten 
gevolge van een gaatje in het papier dat door een inktvlek 
is opgevreten. 

7 mit : aldus voluit. 
7-8 //* en A vertalen litterae. De andere teksten heb¬ 

ben ; brieve des bevelens. Er ontbr. in Lat. een woord voor 
des bevelens. 

11-12 mirschen : hs. rnschc 
14 en ; deze vorm komt later nogeens voor 218/9. 
13 na waken in tnargine twee roode punten. L)e met 

robrik geschr. hoof dl. van het volgende kap. heeft op J01.33b 

A 7 en vlg so geeft hem sijn bisscop lettren aen 
genen prioer ende als hi dese letteren siet so ontraet 
hi hem hier in te gane ende raet hem eernsteleec 
ander penenteincie aen te nemenne ende eest dat saké 
dat hi altoes blijft op tsine so Icitmen hem inclie kerke 
ende doettene xv dage waken vasten ende beden ende 
dan vergadert die prioer alle sijn kanoneken ende 
tsmergens vroech doet men een misse ende dan mo- 
nicht menden genen ende bespraeitene met wiwatere 
ende dan wert hi geleit met pr. e. m. 1. 

H* 
sal hem den anxte van vele menschen segghen die daer in verloren sijn[.] Ende ist dat hi blivet in 
sinen wille, so leidet hi hem in die kerke, hem te oefenen .xv. daghen in goeden werken ende in 
bedinghe[.] Ende als die xv. daghen gheeyndet sijn so vergadert die prior al die clergie daer 
om lants ende men doet een vroemysse ende die mensche ontfaet dat sacrament ende dat wiwater[.] 

3 gheeyndet : boven de y eene punt. — clergie : hs. oorspronkelijk clerghie; de h is door den corr. schuin zwart 

door gehaald. 

4 wiwater : in het hs. stond oorspronkelijk wiewater; de e is door den corr. uitgekrast. 
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bl. 105a 

bl. 6;a 

incl men besprenget in myt wywasser zo deme 
dienste Ind alsus leit men in myt processicn ind 
myt der letanie zo der doren van dem vegevuyre 
Ind der pryor sluyst Q sy emc [...] op vur in alle 

5 ind sait eme dat an veelden der duvel ind dat 
vil ludc in deser kulcn blyvent verloren[.] Mcr 
bleyiïhey starek in synne willen so ontfeinget hey 
de benedixie van allen den preistcren ind [...] [hey 

bit hen allen, dat sy vur hem bidden ind hey] macht 
10 eyn cruce myt synre hant vor syn hoeft ind geit 

dar in ind zo hantz so sluyst der pryor de doer 
ind alsus so keert der pryor weder myt [den] pro¬ 
cessien in de kyrehef.] Ind des ander dages so 
geit [der] prior myt den processien uis der kyrehen 

75 zo [der] doeren van der kulen ind deit sy op ind 
vynt men den mynschcn da so leit [men] in myt 
vronden in de kyrehen[.] Ind da blyfft hey noch 

2 dienste : verb. uit dieste; de rubr.-corr. heeft boven 

de e een roode afkorting voor n gezet. 

4 eme [...] op : na eme het woordje dat rood doorgeh. 

8 van allen den preisteren : Ba en Co, Hart, Roy ; ab 

omnibus sacerdotibus. Men zie de andere teksten. — 

ind [,..] : na ind aan het begin van den volgenden regel 

bidden ind hey, rood doorgehaald, blijkbaar het overblijf¬ 

sel van den weggevallen tin. 

7/ sluyst: verb. uit suyst; de l boven de u bijgeschre• 

veny zonder aaniu. 
75 doeren : verb. uit dorren; de kop. heeft van de r 

een e gemaakt. 
16 men: verb. uit me; boven de e een afkorting voor 

de n, zwart op rood. — den mynschen da so leit: eerst 

vergeten, daarna door den corr. in margine bijgeschr. 

niet aanw. 

ende men besprengeden mit \vi watere toe dien 
dienste. Ende aldus leydet inenne mit. processien. 
ende mitter letanien toe der ducren van || den A/* 6« 
vegheviier. ende die prior slutet se hem op. voer 
hem allen. Ende secht hem dat ane vechten van-*5 
den duvelen, ende dat veel menschen in descr 
kulen verloren bleven sin[.] Mer blijft hi stère in 
sinen willen, so ontfanct hi van alle den prtes[tereri\ 

die benedixie. ende hi bit hem allen dat si voer 
hem bidden, ende hi maect mit sijnre hant een 10 
cruce voer sijn hoevet. ende gaet daer in. ende te 
hant slutet die prior die doere. ende aldus kiert hi 
weder mitter processien in die keike[.] Ende des 
anderen daghes soe gaet die prior mitter proces¬ 
sien uuter kerke toe der doeren van der kulen. fS 

ende die prior doet die doere op. ende vint men 
den menschen daer. soe leydet me[...]nne mit blij* 
scopen in die kerke, ende daer duert hi in noch 

8 prtts[teren] : hs. prees* aan het einde van den regel; 

de kop. heeft den uitgang van het woord vergeten te 

schrijven op den volgenden regel. 

11 daer en in zi/n door een verticaal zwart streepje 
van elkaar gescheiden. 

14 soe : lees ; vroe? zooals AP en Bl en Br ; Co: quae 
(sc. processio) die altera itetum mane... regreditur. 

77 me[...]nne : hs. menne 

Br 1 ende men besprengt hem 12 totten dienste 
myt wywater 2 leit men hem 3 totter doeren 
4-5 duet hem die doer op voer om allen 6-7 inden 
grave verlaren sijn bleven 7-8 stère : vrome in s. w. 
8 ontfaet hy van allen priesteren p hem allcm sic 
io sijnre propere h. Sommige Latijtische handschriften 
hebben : propriaque se manu signo crucis signans. Zoo 
Harl, o. a. een bewijst dat de ons bekende \Varm. tekst 
niet het onmiddellijk voorbeeld was. 11-12 toe hant 
sluyt 14 dages vroe g. 75 kyreken totter doren van 
den grave 16 open 17-18 leitmen hem myt blijt- 
scapen /8 en vlg. ende dan duert hy noch xv dage in 
die kireke hem ofende in wakingen 

H* 
Ende al dus so vergadert men die clesie ende men leit die mensche [...] met die processien ende 
mitter || letanien totter doeren vanden veghevier ende die prior sluulse hem op voer hem allen 
ende seit hem dat acnvechten vanden viant Ende hoe datter vele luden veiloren sijn bleven in der 
kulcn. Mer blivet hi stère in sinen wille so [...] ontfaet hi van vele priesteren die benedixie. ende 

1 vergadert: in het hs. stond oorspronkelijk wergadert; de eerste v der w is door den corr. uitgekrast. — Eode al dus 

so vergadert men die clesie : overbodige herhaling. — mensche [...] met : in het hs. tusschen mensche en met staat die, 

door den kop. gee.xpungeerd en rood op zwart doorgehaald. 

2 sluutse : eerst in het hs. scluutse; de c uitgekrast als boven. 

4 sc [.. ] ontfaet: tusschen so en ontfaet staat ontsict, door den kop. rood doorgehaald. — vele : lees : alle? Lat% : 

omnibus sacerdotibus. 

1 

4 
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tl. tytc 

tl. 6jó 

men besprengheden toe den dienste mitten wywa- 
ter^nde aldus rait processien ende mitter letanien. 
soe leidet mennen tot der doeren des veghevuers[.] 
Ende die prior luket op die duer voer hem allen 

5 ende secht hem die anvechtinge [...] van den duve¬ 
len *nde datter vele menschen in verloeren bleven || 
sijn. Mer blijft hij vroem in sijnen wille soe ont- 
fanghet hi van eiken priester die benedixie ende 
biddet hem allen dat sij voer hem bidden. Ende 

/o hi maect myt sijnre hant een cruce voer sijn hoeft 
ende gaet hene in. Ende te hant slutet die prior 
die doer ende gaet weder mitter processien in die 
kerkc[.] Ende des anderen dages vroe soe coemt 
die prior mitter processien weder totter doeren. 

15 ende luket se op [.J Ist dan datmen en vindet soe 
leidet men hem mit blitscappen in die kerke Ende 
men doet hem nog eensxv. daghe oeflenen in waken 

5 [...] van : vóór dit voord in het hs. die, rood op 

zwart door gehaald. 

11 hene : lees: hier? Co : ingreditur. 

12 mitter: mit aan hei einde van den regel. 

BI / mit wijwatter totten dienst 2 mit 1. 3 men 
om totter doren des vegevueers 6 verlaren bleven 
// ende geet in ook in 12 gcet 15 se : si — dan 
ontbr. 16 blitscappen : blijtscoppen 17 men ontbr. 
17 en vlg. vasten oefenen in gebede ende waken 

heren ende men besprincten tot den dienste mit 
winwater ende aldus mit [...] processien ende 
mitter letanien so leydt mennen ter doer vanden 
vegevycr | ende die priore luket op die doer voer 
hem allen ende seghet hem die acnvechtinghe van 5 
den duvelen ende datter voel minschen in verloren 
sijn bleven [.] Mer blijft hi fl volstendich ende vroem tl. 34a 
in sijnen wil e. so ontfanct hi van elliken priester 
die benedixie ende biddet hem allen dat si voer 
hem bidden ende hi maect mit sijnre hant eyn 10 
cruus voer sijn voerhoeft ende geyt in J ende te 
hant slutet die priore die doer ende gaet wieder 
mitter processien in die kirke ende des anderen 
daechs vroecli so cornet die prior mitter proces¬ 
sien weder totter doeren ende luket si op | ist '5 
dan datmen den minsche vint so Icitmenne mit 
blijtscapen in die kerke ende dueten noch eyns 

2 mit [..•] processien : tusschen deze woorden : prosesse 
pro (pro ilecht gemaakt) rood op zwart doorgehaald en 
zwart en rood geêxpungeerd. 

4 vege?yer | : streepje rood op zwart. 

Q hem allen : bijgevoegd in margine met aanwjzingst. 
10 mit: aldus voluit. 

13 mitter : de m heeft 4 beenen. 

14-15 processien : verbeterd uit processen, de i is boven 
den regel bij geschreven met aanwijzing! teeken. 

16 mit : hi. mj 

A 3 toctter doerren 4ende int op doen vander 
doerren scit hem noch die priester van menichs men¬ 
schen verveernissen ende vander duvelen bekornissen 
die indie gracht sijn [Dit woord gracht ook bij Vrankx. 
[Deel /, blz. 242)] ende blijft hi noch op tsine 8-9 die 
benendixie van alle dien papen 9 hi bidt — allen 
ontbr. 10 11 bidden ende dat si seghenen sijn voerhoeft 
metten teeckene des cruysccn ende gaen (lees : gaet) 
dan daer in (gaen ontstaan door den meervoudsvorm 
seghenen ?j 11*13 ende vloes sluyt ment na hem ende 
gelijc als te voren melter prosscescien keerren si 
weder toet haerder kerken 14 vroech so ontbr. 
14 16 komense weder ten putte met haerder prossces¬ 
cien ende vint men den meinsche daer 17 en vlg. ter 
kerken ende daer blijft hi weder xv dagen wakende 
vastende ende bedendc 

H* 
hi bid hoer allen dat [...] si voer hem bidden ende hi maket voer sijn hovet een cruce ende gaet 
daer in. ende tohant so sluuts die prior to. Ende die prior keert hem mit die p[...]roccssien weder 
om. Ende des anderen daghes, so gaet die prior met die processien weder voer die doere ende 
doetse op. Fint men dan den mensche so leit men hem weder mit || processien in die kerke, daer duert 

1 dat [...] si : tusschen dat en si staat hi door den kop. rood doorgehaald. 
2 slums : eerst in hs. scluuti; de c uitgekrast als boven. — p[...Jroccssicn : in het hs. staat er eigenlijk proro- 

cessico, daar de p voorzien is van het bekende afkortingsteeken voor pro. 
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xv [doge] sich oeffende in wachen ind in beden ind 
hl. 105b en vynt men |[ den mynsche da [...] neit weder 

gecomen des anderen [...] dages zo der selver uren 
so synt sy harde sicher van syme verluyse ind der 

5 pryor [...] sluyst de doer ind sy gaent alle ewech 

we ey n ritter in dat vege vuyr gynek 
ind in xv moniche visiteirden. 

[Z^jAt gewell in alden tzyden in des Conycks 
Stevens dage dat eyn ritter de ouwcyn heiscli dar 

10 men dit alTsait quam zo [detri] busschofif zo bichten 
in wes busschdoin dit vegevuyr is[.] Ind do in deis 
busschoff beieispede om syn simden Ind sachte 
emc dat hev onsen heren swerlichen vertzornt 
hadde so versuchte hey van ynnigen berousvenisse 

#5 ind geloefde dat hey werdige penete[//]cie [doen 
ivoulde na icillcn des busschoffs ind do der bnsschof) 

ói. 106a cme pcuelciuie] setzen || woulde na [...] manieren 
synre suilden so antworde der ïitter [:] Ifant ich als 

/ sich oefleode ent.: Ba ; oratiooi intentus, Co ; vigt- 

liis ei oralionibus intentus, Harl .* in ea oratiooi est inten¬ 

tus, Roy ; uigUiis el oralionibus intentus 

t-2 da[..,] : er staat; ind en vynt men den mynsche 

da so leit men in myt vronden in de kyrche ind da neit 

weder gecomen des anderen dages zo der selver ent. Blijk¬ 

baar dubbel geschreven tengevolge van den voorafgaan- 

den tin. 
3 anderen : na dit woord eene g 

5 pryor [*...] • ria dit woord de letters slu, slecht ge¬ 

maakt en zwart doorgehaald. 

8 [Z>] At : de plaats voor de D is open gebleven. Over 

alden zie de andere teksten. 
11 do : verb. uit da; het onderste gedeelte dtr a is 

uitgekrast. 
12 sunden : verb. uit sundeë; de tweede e is geexpung. 

14 besouwenisse : na dit woord een met de griffel in 

het papier gedrukt streepje. 
i$ penete[;/]cie: hs. penetecie — Na penelencic is een 

heele zin weggevallen, waarschijnlijk tengevolge van het 

tweemaal rooi komen van penetencie. Zie de andere teksten, 

17 na : na de a de neerhaal eener e 

w 
.xv.daghe hem oefendein waken ende in bedingen[.] 
Ende en vint men hem niet weder comen des 
anderen daghes to der selver uren. soe sin se herde 
seker van sinen verliese. ende die prior slutet die 
doete ende si gaen [...] alle en wech. 5 

Hoe een ridder hier in gene ende 
hem .xv. monike visitierden. 

|| Het gheviel in desen onsen tiden in coninc bt.€b 

stevens daghen. dat een ridder die. owera heet. 
dacr men dit of vertellet, quam ten biscope te 
bijchten in wes bisdom dit veghevuer is[.] Ende doe 
hem die biscop berespedc om sine sunden. ende 
seghede hem. dat hi onsen heren swaerlic vertoemt 
hadde. so versuchte hi van innigher berouwenisse. 
ende belovede dat hi weerdighe penitencie doen #5 
solde na willen des biscops Ende doe die biscop 
hem penitencie setten wolde. na de maniere van 
sinen sunden. soe antwoerde die ridder. Want tc 

2 weder corueo : zie K. 

5 [...] alle : hs. al alle 

8 io desen onsen tiden: IVwijkt hier af van K. Zie de 

tekstbespreking over deze plaats. 

9 owem : misschien te lezen : o wem cf. //* . 

18 die ridder : komt niet voor in Ba en Co evenmin in 

Harl en Roy. 

Br 2 gecomen 3 sijnt sy harde 4 sluit die d. 
5 alle ontbr, 6 ghinc 7 inonicken visentierden 
9 owen hiet 10 of: aff mustal — bisscop toe b. 12 be- 
ïispte 1213 ende hy hem scide 16 solde : wolde ten 
wille vanden bisscop 17 die manier 18 Want ic : 
alsic 

H* 

lii noch in xv daghen in waken ende in bcden[.] Ende en viut men hem daer niet weder ghecoinen 
des anderen daghes totter selver uren. soe sijn si herde seker van sinen verliese ende die prior die 
sluut weder die doere ende si gaen alle gader weder te kerke wart 

hoe een ridder hier in ghinc ende hem xv moniken visitierden. 
Het gheviel. in desen ouden tiden. rn conincs stevens tiden. dat een ridder die ouwem hiet. 

2 prior : Je slot-i verbeterd uit n, waarvan het tweede been gedeeltelik is uitgekrasl. 

3 siuut : eerst in hs. scluut; de c uitgekrast als boven. 

5 ouwem : lees ouwein? Zie IV1 
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ende in bedingen. Mer ist dat sijs niet tocomende 
'bt. tytri der seiver uren f| en vinden, soe sijn sij herde seker 

van sijnen verliese. Ende die prior slutet die doere 

ende sij gaen en weck 

5 Hoe een ridder hier in ghinc Ende 
hoe hem visitierde xv moniken 

HEt gheviel in onsen tyden in coninc stevens 
dagen Dat een ridder die oven hiet. daer men dit 
af vertellet. Quam toe den bisscop te bichten. in 

10 wes bisdom dit veghevuer was[.} Ende doe hem die 
bisscop om sijn simden berispede. ende sechde 
dat hij onsen here swaerlijc vertoernt had. Soe 

suchten hi van ynnigen berouwenisse. Ende belo- 
vede den bisscop dat hi penetencie weder doen 

*5 solde na sijnen wille Ende || doe die bisscop hem 
penetencie setten wolde na manieren sijnre sun- 

den. xoc antwoerde hi. Wante ic ais ghi segt mijne 

/ dat sij» : ook Hx en BI. Lees : dat sijne? Ba ; rcver- 

sum non invcnerint, Co : rc versus noo appamerit, Harl ; 

reversus non iuvenitur, Roy : reuersus non appamerit. 

7 in onsen t. : Ngaat tnet Hx. Zie de bespreking der 
teksten. 

13-14 belovede : belove aan het einde van den regel. 

Bi i-2sijs totter seiver uren niet en vinden 2 sijn sijs 
5-6 Opschrift ontbr. 7 ETt g. — steves 8 ouven in hs. 
is ouven verbeterd uit ouen door de v er boven te schrij¬ 
ven met aanw. Blijkbaar was de vorm uit BI dus oor¬ 
spronkelijk gelijk aan den vorm van AT. q die quam 
tottcn bisscop te biechten // ende sechde ontbr. 
12 vertornt hcdde swarlicken Doe t3mI4 belovede : 
laefden 14 weder ontbr. n Doe antworden 

.xv.daghe offeren ende waken vasten ende beden [.] 
Mer ist datsijs niet comende totter seiver uren en 
venden so sijn si herde seker van sijnen verliese | 
ende die prior slutet die doer ende si gaen enwech 

Hoe die ridder hi in ginck ende hoe 5 
die .xx. monnichen hem visitierden 

Het ghevyel in onsen tijden in coninc steven | 
daghen | dat eyn ridder die oweyn hiet daer men 
dit van vertelt quam totten bisscop te biechten | en 
wes bisdom dit vegevyer was | ende doe hem die 10 
bisscop otnin[f] sijne sonden beresspede ende scide 
dat hi onsen lieer swaerlic vertoernt hadde | so 
suchdc hi van ynnigen berouwenis ende lovede 
den bisscop dat hi penitencie weder solde doen 
nae sijnen wille ende doe hem die bisscop peni- '5 
tencie setten wolde nae manyeren sijnre son¬ 
den xo antwoerde die ridder | want ic als glü 

I offeren : lees : oefenen zooals N. Zie A'. 
3 seker : boven de tweede e het afkortingsteeken voor 

n zwart en rood doorgehaald. 
6 .xx. : lees : .xv. 
7 steven | : misschien verbeterd uit stevens; de slot % 

is loodrecht rood door gehaald. 
9 en : deze vorm voor in komt meer voor 209//./. 
ij omm[<’] : hs. óm 
12 heer : hs. hO 
15 die bisscop : tusschen deze woorden staat een lood¬ 

rechte streept misschien een bij vergissing begonnen lange s, 
waarvan het bovenste haaltjt ontbreekt. 

A 2-3 ende en es die meinsche ter seiver urren des 
ander daechs niet daer weder so es men seker van 
siere vervaernissen 4 sluyt weder die doerre ende 
dan gaense weder alle isamen wech 5 6 De titel ontbr. 
7 Ende het g. bi o. t. dat wi daer waren dat was in 
den dagen tconinx stevens 8-15 ridder ouarn diemen 
noemde owen daer nu dese jegen woeideghe sprake 
{Lat. : presens narratio) af es ginc toeten b in welc 
bisscopdum dit voergeseide v. {Harl en Roy: prefa- 
tum)cs om hem te biechtenne welken ridder dees bis¬ 
scop uter maten secr bescout ende seide hem hoe seer 
hi godc verbolgen hadde dies die ridder seer versuchte 
van groeten berouwe ende seide wat peiieleincien hi 
hem te doen sette hi soudse alte geerne doen ende 
als hem die b. 16 na sijn sonden 17 en vig so a. hi 
na dien dat ic minen sceppere also verbolgen hebbe 
als gi s. 

H* 
daer men dit of vertelt, quam den biscop te biechte. in wes bisdoem dat veghevuer isf.] Ende doe 

11.67c hem die biscop berespede van sinen sonden. ende seide II dat hi onse here zwacrliken vertoernt 

hadde. so versuchte hi hem van menigher berouwenisse ende lovede dat hi werdighe penitencie 
doen woude. na den wille des biscops[.] Ende doe die biscop den ridder penitencie setten 

5 woude na die manire sijnre sonden. so sprac die ridder [:] Na dien dat ic minen scepper so 

3 menigher : lees : innigher? In hs. lijken de woorden veel op elkaar. — werdighe: door den corr. verbeterd uit 

verdighc door toevoeging van ren been aan de v 
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du sprichs myen schepper also sere veitzornt hayn 
so wil ich an nemen de [...] penetencie [...] de 
boven alle penetencie swair is [;] want om dat ich 
verdienen sal vergeifnisse mynre sunden so sal ich 

5 by dynre beveelnis gaen in santé patricuis vege- 
vuyr[.] Ind der busschoff weder reit eme dat zo 
doen[.] Mer der ritter van menlicher koenheit en 
volgede hey des busschoff rait neit [ind der bus- 

schoff] om dat hey sich dar aff neit keren en woulde 
io so sachte hey eme [da/] dar vil lude ynne verloren 

weren[.] Mer in geynre wys en mochte hey des 
gewairigen ritters der gewairen rouwen hadde syn 

ii. 106b hertze da van keiren[.] Der busschoff venna i[ ynde 
yn dat hey eyn monich woyrde of! cononiches ha- 

*5 beit an dede ind der retter antworde dat hey des in 
geynre wys doen en woulde ec hey gegangen were 
in dat vurgesachte vegevuyr[.]Ind do der busschoff 
sach de vromicheit synre berouwennisse so santé 

2 de [...] penetencie [..*1: na de, tle letten phe, fout 

voor pr(oetencie); na penetencie het woont is uitgekrast. 

2-3 de boven alle penetencie : eerst vergeten^ daarna 

door den corr. rubric. boven aan de bis, in margine bijge¬ 

schreven met roode aanw. 

3 s^vair : verb. uit iwar; de i boven de r bijgcsch, z. 

aanw. 

5 beveelnis : er staat eigenlgk beveelnhs; van de twee 

streepjes [{ heeft de kop. er een gemaakt. 

8 rait neit : eerst verg.% daarna door den corr. boven 

om dat bij geschreven zonder aanw. 

14 woyrde : verb. uit wonrde; de kop. heeft van de n 

een y gemaakt. 

j6 et l de e {hs. E) is niet gerubriceerd. 

H vurgesachte : hs. vurgeschte; de a boven de sc bjge- 

schreven zonder aanw. 

18 synre : boven de y een afkortingsteeken voor de n. 
— *o santé enz. : Harl : per ipsum mittens epistolam, 

mandavit ecclesie illius priori, quatinus erga illum ageret, 

sicut erga hominem, qui purgatorium intrare [ty agi] debuia- 

set. Co : epistolam ... quatenus eundem poenitentem tecun- 

dum poeniteniium morem intra Purgatorium intromittereL 

also ghi segget. minen schepper soe seer vertoemt 
heb. so wil ic an nemen die penitencic die boven 
allen penitencien swaer is. Want om dat ic verdie¬ 
nen sal verghevenisse mijnre sunden. so sal ic bi 
dijnre beveelnisse gaen in sancte patricius veghe- 5 
vuer[.] Ende die biscop ontriet hem dat te done 
Mer die ridder van manliker kuenheit en volborde 
des biscops ontraden niet Ende die biscop om dat 
hine hier of kieren wolde. so seghede hi hem || bi. 7„ 
datter veel menschen in verloren bleven waren [.] ro 

Mer in gheenre maniren en mochte hi des ghewa- 
righen ridders de ghewarich berou hadde. sijn 
herte daer of keren [.j Die biscop vermaende hem 
dat hi monic worde, of canonics habijt an name 
Ende de ridder antwoerde. dat bijt mit gheenre /j 
redene doen en solde, eer hi ghegaen weer in dit 
voer gheseyde veghevuer [.] Ende doe die biscop 
sach die vromicheit sijnre berouwenissen. so sende 

2 die (het tweede) : eerst vergeten, daarna in margine 

links bijgeschreven met kleine letter met aanwijzing. 

5 sancte : voluit geschreven. 

IS de : eerst vergeten, daarna tusschen Ende en rid¬ 

der boven den regel bijgeschreven met aanwijzing. 

Br / also g. s. : als du segges — soc secr otitbr. j al 
penitencien swaer sijn 4 vcrlatenisse van mijnen 
sonden 5 dijnen bevelingen — sunte p. 6 toe doen 
7 stoltheit en consenliei den 9 hine : hy hem — solde 
soe scide 10 dat voel m. daer in — verloren ontbr. 
11-12 des gewafichs 12 die ghcwair berouwenisse — 
sijn ontbr. 13 hem : oen 14 canonikcn habijt aen 
neme /5-/ö antworden dat hy dat niet doen en solde 
— mit gheenre redene ontbr. 16 /; in dat veerseidc 
18 van sijnre berouwenisse soc sant 

H* 
scer vertoemt hebbe. so wil ic aen nemen penitencie die boven alle penilencie zwaer is. Na dien 
dat ic verdienen sal verghiffenisso mijnre sonden. so sal ic bi dijnre bevelenissc gaen in sintc patricius 
veghevier | Ende die biscop ontriet hem dat te doen. Mer die ridder van manentliker craft en 

ti verhoerde des I biscops ontraden niet. mer die biscop om dat hi hem daer of keren woude. so seide 

3 veghevier | : op het streepje slaat een roode punt. — dat : de d is misvormd\ misschien verbeterd uit een ondere 
letter. — manentliker craft : Lat. viriiis aoimi. 

4 keren : in het hs. staat boven de r een punt. 
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schepper alsoe seer vertoemt heb. Soe wil ic an 
nemen die penetencie die boven al penetencie 
swaer is. Want om dat ic verdienen sal verlatenisse 
mijnre suiulen. Soe wil ic bi uwen bevele gaen in 

5 sancte Patricius veglievuer[.] Ende die bisscop 
ontriet hem dat te doen. Mer die ridder van man- 
liker stoltheit en volharde des bisscops ontraden 
niet Ende die bisscop om dat hi oen hier af keren 
wolde. soe sechdc hi hem. datter voel mcnschen 

ro in ghebleven waren. Mer in geenre manieren, en 
m. iy2b moch || te hi des ridders lierte die warachtich 

berouwenisse hadde daer af keeren. Die bisscop 
vermaende hem dat hi monick worde, of dat hi 
canonieks abijt an dede Die ridder antwoerde dat 

75 bijt niet geernc doen solde eer hij gegaen werc in 
dat voersechde vegevuer. En doe die bisscop die 
vromicheit sach van sijnre berouwenisse. joe seinde 

7 volharde: vol aan het einde van den regel. 

/5 niet geerne i Co ; nulla ratione. Zie IVen K\ 

16 voersechde : aanvankelijk overgeslagen maar na¬ 

derhand in margine bij gevoegd vlak naast dat aan het 

einde van den regel. 

BI 2 eerste die ontbr. 3 verdienen mach ende sal 
4 bevele : ot lof 5 sunte p. 7 volborden 8 oen : om 
12 berouwe had sijnre sunden /j /jDie bisscop seide 
dat hi m. w. 14 canonickes cleder 15 hi dat n. gerne 
doen en s. /; Doe sandc hi mit om 

segt mijnen scepper also zeer vertoernt heb | so 
wil ic aennyemen die pe || nitencie die boven alle h/.j^b 

penitencie swaer is[;J want omme dat ic verdienen 
sal verlatenysse mijnre sonden so wil ic by uwen 
bevelen gaen in sinte patricius vegevyerf.J Ende 5 
die bisscop ontl iet hem dat te doen [.] Mer die ridder 
van menlicher stoltheit en volboerde des bisscops 
ontraden niet ende die bisscop om dat hi hem hijr 
af keren wolde | so seide hi hem datter voel [...] 
minschen in bleven waren | mer in gheynre ma- 10 
nyeren en mochte hi des ridders lierte die warach¬ 
tich berouwenisse had | dacr van keren [.] Die 
bisscop vermaende dat hi monnich woerde of dat 
hi canonieks habijt aen dede Die ridder seide 

. dat liijt niet gherne en solde doen eer hi ghegaen '5 
weer in dit voerseide vegevyer[.] Ende doe die bis¬ 
scop die vromicheit sach van sijnre berouwenisse 

8 niet : hs. rj 

9 wolde | : zwart en rood streepje, 

9*/o voel [. .] minschen : tusschen deze twee woorden : 

minch rood op zwart doorgehaald en rood op zwart geë'x* 

pungeerd, 

16 vegevyer : verbeterd uit vege ver; de y is boven den 

regel bij geschreven met aanw. 

A 2-3 die swaerts alder penetcincien [swaerts ** 
zwaarste is van alle p.] 3-5 want omme enz.: in ver- 
latcnissen al mijnder sonden ocht gijt gebiet so willic 
gaen in s, p. v. 5 Encle ontbr. 6 dat te doen ontbr. 
ó-’4 maer die manleecheit van dien ridder en woude 
niet hoeren na dien raet maer die bisschop riet hem 
dat hi monc of kanonc abijt aen dade ende name 
Er is hier een groot stuk weggelaten. 14-17 maer die 
ridder seide hine daeds niet hinc hadde tierst geweest 
int vaechvier maer alscn die bisscop sach so gestade 
seinde hi met hem 

H* 
hi hem van vele luden die dacr in ghebleven warcn[.] Mer in gherne maniren so mocht hi hem dacr 
of ctighen ende leide hem voer dat hi die aerde acn nemen soude. mer hi antwoerde dat hi dat in 
ghenre wijs[...] aen nemen woude eer hi in dat voer ghescreven veghevier gheweest hadde[.] Doe 
die biscop sach die vroemheit des ridders, so gaf hi hem een brief Ende sende hem tot ten 

3 wijs [...] aen : tusschen wijs en aen staat in het hs. dat iirari doorgehaald, — eer : verbeterd uit her hel eerste 

gedeelte der h is uitgekrast en het tsoeede gedeelte in e veranderd. 
4 sach ! door den corr. verbeterd uit sac; de h is met anderen inkt naast de c bijgeschreven. — gaf : links boren 

de g staat een haaltje, blijkbaar hel begin eener letter. 
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hey myl eme eynen breyff dem pryor van deser 
state [...] dat hey desen ritter de in peneten- 
cien was leyden soulcle na der gewoenten der genre 
de penetencien doent in desem vegevuyref.] Ind 

5 do der ritter da romen was [ind der pryor syn 
sachen wyste so sachte Iiey eme vur dat da vil 
hide ynnc verloren weren gebleven Op dat hey 
aynen willen he afF soulde ker||en[.J Mer der 
ritter want [dai] hey got swerlichen [...J vertzornt 

io hadde ind by gewairgen berouwenisse ind heisser 
penetencien verwist hey des priors weder raden [.] 
Alsus so leide in der prior in de kyrche da hey na 
der gewoenten sich xv [..] dage oiffende in vasten 
ind in beden[.] Do dat voldaen was so leyten in 

13 de brodere [...] ind de clercke 
vfttrjgesacht is zo dem vegvuyr[. 

[...] all omme als 
Ind dosachtef...] 

men eme weder de manieren van pynen de onwir- 

hi bi hem enen brief, den prior van deser stede, 
dat hi desen ridder die in penitencien was. leiden 
solde, na den sede der gheenre die penitencie 
doen in dit veghevuer. Ende doe die ridder daer 
comen w*as. ende die prior sine saken wiste, soe 5 
sette hi hem voer datter veel menschen weren 
verloren in ghebleven. op dat hi sinen wille hier 
of solde trecken[.] Mer die ridder bedachte dat 
hi gode swaerlic vertoernet hadde. ende bi ghe- 
warigher berouwenissen. ende heter penitencien. w 

verwaan hi des priors ontraden. Dus leydene de | ti. 
prior in die kerke, daer hi in naden seden .xv. 
daghen hem oefende in vasten, ende in bedingen. 
Doe dat voldaen wras. so leyden hem die bruedere 
ende clergie [...] daer omme lanc. als voer secht 75 
is toe den veghevuer. ende daer seghede men hem 
weder die manieren vanden pinen die onvcrdrach- 
lic sin[.] Ende die prior ontriet hem daer dese 

ƒ pryor : verb. uit pror; Je y boven Je eerste r bij ge- 
schreven% z. aanw. 

2 state [...] : na Jit woord saDte hey myt eyn breyfï 
dem prior, fijn rood Joorgeh.; Je roode inkt is bijna overal 
met Jen zwarten samengevloei</, hetgeen schijnt te bewijzen, 
dat de correctie ontnidJellijk na hel schrijven aangebracht 
werd. — prior is verb. uit pror; Je i is boven Jen regel 
tusschen r en o lij gesehr. zonder aanw. 

5 do : verb. uit da; het streepje der a is uitgekrast. 

6 vur : na Jit woord een met de griffel in het papier 
gedrukt streepje. Co: proposuic 

S he : verb. uit hey; Je y is uit gekrast. 

p want ; Co en Roy : reminUcens — swerlichen [...] 
vertzornt : na swerlichen de neerhaal eener slecht gein. v 

12 prior: verb. uit pror; de 1 boven Je r bijgrsch. z aanw. 

13 gewoenten : verb. uit gewonten; Je e boven den 
regel tusschen oen n bygeschr.% z aanw. — xv [...] dage : 
na xv aan het einde van Jen regel da, waarvan Je a tot 
een inktvlek samengevloeid is. 

14 Do : Je o door uitkrassing verbeterd uit a 

13 brodere: verb. uit brodeiê; het afkortingst. voor Je 
n boven Jee is uitgekr.— [...] ind: voor ind het woord als 
uitgekr. — clercke [...] na clercke het woord dar uitgekr. 

16 \[/rr]gesacht : hs. vngesacht. — do : Je o door uit- 
krassing verb. uit a — sachie : met Je griffel in maigme 
naast do bij geschreven. 

16-17 [...] men : voor men aan hei beqin van Jen 
regel, sprach, ƒ<?!</ voor sachte, uitgekrast. 

6 sette voer : Co% Roy : proposuit, Harl: proponens. 

12 daer hi in : in eerst vergeten, Jaarna tusschen hi en 

naden boven Jen regel bijgeschreven met aanwijzing. 

15 clergie daer : tusschen clergie en daer, Je letter 

d aan het einde van Jen regel, rood op zwart JoorgehaalJ9 

om dezelfde reden als boven. 

18 daer : komt in Ba voor. 

Br / vander stat 3 zeden 5 sijn saké 6 7 sette 
enz. : seide hy hem voer dat vele mensche dair in ver- 
laren bleven waren om dat 8 verdachte 9-10 gewa- 
riger berouwenisse e. heyter // leiden hem die 
i2 tweede in ontbr. 14 die voldaen waren soe ijióbnx- 
dei en ende die clergie van dair omtrent als voergeseit 
is totten 17 maniere vanden tormenten tS ontl iet : 
ontriedcl 

H* 
prior vamler kerke ende doe die ridder daer comen was ende die prior die zake wijste, so seide 
hi hem datter wele lude in ghebleven waren. B op dat hi hem daer of soude trecken. Mtx die ridder 
dochte dat hi goede zwaerliken vertoernt hadde ende bi volslandicheit so verwan hi des priors 
ontraden, aldus so leidmen hem in die kerke dat hi daer xv. daghén na den ghew*oente in penitencie 

/ kerke : hier ontbreekt een geheele tin, die in Co en Ba voorkomt. — doe die ridder : Je d van die op ratuur. 

2 wele : Je corr. vergat Je w in v te verbeteren. — in ; schijnt verbeterd uit iets anders, de inkt is eenigszins 

uiteen gevloeid% blijkbaar omdat er eerst iets uitgekrast is; bovenaan tijn Je neerhalen door een horizontale lijn 
verbonden; rechts naast het streepje boven Je 1 staat nog een kleine punt. 

3 bi volstandicheit : Ar 1 per ir siai cu.m desiJeiij, eveneens Harl. 
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hi bi hem enen brief anden prior vander stede dat 
hi desen ridder die in penetenden was. leiden solde 
naden seden in dat veghevuer[.] Ende doe die 
ridder daer gecomen was. ende die prior sine saké 

5 wiste. Soe lechde hi hem voer dat voel menschen 
daer in verloren bleven || weren, op dat hi en daer 
af trecken solde[.] Mer die ridder overdachte dat 
hi god swaerlick vertoernt hadde. Ende overmids 
gewaer berouwenisse. ende heeter penetencien 

io verwan hi des prioers ontraden [.J Ende aldus soe 
leidene die prior in die kerke, daer hi na den 
seden hem xv daghe in oeffende. in vasten ende 
in bedingen. Doe die voldaen waren Soe leiden 
hem die bruedere ende die clergie als voer gesecht 

/5 is. toe den vegevuer[.] Ende daer sechde men hem 
weder die manieren vanden tormenten die onver- 
drachlic sijn [.] Ende die prior ontriet hem dese 

I bi hem hs. t hem bi Co, Roy, Harl: per ipsum. 

3 Daden seden : Co, Roy ; secundum poenitemium 
morem. 

BI 2 die ontbr. 4 daer ontbr. 4 5 sijn saken wost 
5 Doe leyde hi om 6 verloren : verlaren — bleven 
ontbr. 6-7 hier of 8 got swaerlicken vertornt had 
9 gewaer ontbr. 9-10 soe verwan h. n leydenen 
12 hem ontbr. — etrste in ontbr. — ende ontbr. 13 Soe : 
doe 14 om die broeders ende die clercken 14-15 voer* 
8eecht is totten 16 die manier 16-17 onverdrechli- 
cken 

so sende hi mit hem eynen brief aenden priore 
van der stede dat hi desen ridder die in peniten- 
cien was van berouwenisse /eyden solde nae den 
zede in dit vegevyer[.] Ende doe die ridder daer 
comen was | ende die prior sijne saken wist | so 
lacht hi hem voer dat daer voel minschen in 
verloren weren bleven op dat hi hem hijr af tre¬ 
cken soldef.] Mer die ridder die wel bekende over- 
denckende dat hi gode swaerlic had vertoernt 
ende overmids ghewaer berouwenisse die hi ter[...] 
penitencien had verwan des priors ontraden[.]Ende 
aldus leyden die prior in die kerke | daer hi naeden 
sede .xv. daghe sich in oefende fl in waken en 
vasten in gebede | Doe die voldaen waren so ley¬ 
den hem die bruedere ende die clergie als voer 
gesacht is totten putte des ingancs vanden vege- 
vyer[.] Ende doe seide men hem wieder die manye- 
ren vanden tormenten die onverdraechlic sijn ende 

2-3 penitencien: verbeterd uit Deniiencen; de i is boven 
den regel bijgeschreven met nonwijsingstee ken. 

lo-n die hi ter: lees: ende beter? Co en Roy ; uere 
penitens, leruore penitudinif, sie de andere teksten. — 
ter [...] penitencien : tusschen deze twee woorden pet roo*l 
op zwart geêxpungeerd, schuin zwart en horizontaal roo l 
ot> zwart doorgehaald. 

ij sich : boven den regel bij geschreven tusschen daghe 
en in met aanwijzing. 

16 putte des i. v. v.: Ba (Ar en Harl) heeft : ad fosse 
iniroitum. Co en Roy : ad purgatorium. nadert hier met 
de eenigssins zonderl. vertaling dus meer Ba, Ar en Harl. 

A r-4 een lettre aen dien p. vandaer als waer bi 
dat dese meinschc hi also als men plage int vaeghvier 
doen soudet/*« : hi dese m.). 4 8 ende als hi ten 
prioer quam met sier lettren so seide hem die prioer 
dat daer [vul aan : menich] meinsche in bleven was 
verloren omdat hi geerne sinen moet omgekeert 
hadde 8 g overdenckende ontbr. 9-11 gode die ver¬ 
bolgen hadde verwan van berrender begeerten al dat 
ontraden vanden prioer n en vlg. ende doen dedene 
die prioer in die kerke gaen nadie gewoente ende daer 
waecte hi met vastene met bedene ende xv dage daer 
na was hi van alder clergien geleit ten putte daer ver- 
teldemen hem echter die onverdrachgheleecke tor- 
meinten ende die prioer riet hem deser penentencien 
ave te stane 

leven soude in vasten[...] ende in beden. Doe dat vol daen was. doe leidmen hem met die clergie 
die daer om lants waren als voer gheseit is. totten veghevier[.] Ende daer voer laesmen hem die 
maniere van den pinen. die daer onverdrachlic is. ende die prior ontriet hem die penitencie an 

I tn vasten [...J ende in beden : tusschen vasteo en ende in het hs. het voorzetsel in schuin zwott doorgehaald. 

3 mantere : door den corr. verbeterd uit maoire; de e is rechts boven de i bij geschreven, later laat de cotr. 
maniren onverbeterd. 
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driechlich synt[:] ind der prior wederreitf...] eme[...] 
dese penitencie an zo gaen Ind do der [...] ritter 
starck in syme willen bleyff so ontfeinck hey van 
dem prior dit wort [:] 5ych du salt dar in gaen in 

5 dem namen onse heren Ind du salt so lange gaen 
bi. loyb durch ü de erde wanne du [...] dar uis coeimes in 

cyn velt dar du yn[..] vyndes eynnen sal myt 
woenderlicher [..] kinst gemacht[.] Als du dar in 
gegangen beist so salt di zo hantz boden haven de 

io dir ernstlichen salie sagen[...] wat du lyden salt 
[...] als [...] de ewech gaynt Ind du [...] alleyn [...] 
in dein sail blyves so soclen zo hantz dyne pynger 
an dich comen want alsus [...] leest men dat den 
genen gescheit is de vor dir her in gegangen synt 

i$ [mer du salt starck wesen] in dein glouven xristi[.] 
Ind dese ritter droich in syme hertzen cyn mynet- 
lich moit ii»d en ontsach den anxst neit den hev 

• 

hoirde den ander lude verwonen hadde [.] Ind 
bt. ioia de || onder wylen [myt yser] gewapent was in dem 

/ oer ptmr : ,;ir eerst verg , Jaarna b. d, reg. tusschen 
ind en prior bij geschr. tonder aanw — weder reu [.*.] eme 
[..•]: hs. eerst wederreit it eme dat Du; it en dat Du uitgekr. 

2 gaen ; verb. uit gac \ de tb. d. reg. iussch. a en n bij• 
geschrz aanw — do der [...] : na der eette n fout voor 
r(itter) uitgekrast. 

4 wort ; na dit -woord een met de griffel ia het pa fier 
gedrukt streepje— salt: de a verbeterd uit u 

6 du [...] : na dit woord du uitgekrast. 

7 yn [...] : ve*b. ui: yndes; des is uitgekrast; de kop. 
meende het volgende \ytnies te schrijven. 

8 [...] kinst: voor J:t woord een slecht gem. ki uitgekr. 

10 salie : verbet, uit sall; de e bov. den reg. naast de 1 
bij geschr.. z aamv. — sagen [...]: na dit woord de dir want 
rood doorgeh. — wat du : du verb. uit d j de u boven den 
regel naast d bij geschreven, t, aanw. 

lO-U salt : na salt de woorden ind du alleynen in 
dem, rood doorgehaald. 

11 als [...] ; na als staat de, waarv. de e slechtgem. is, 
uitgekr. — du [...] : na du eene I — alleyn : hs. alley-; 
de n aan het begin van den volgenden regel is uitgekr. 

12 haniz : hs. eigenlijk hansz; sz is door e/n teeken 
voorgesteld. 

Ij alsus [...] : na dit w. leeist, fout voor leest, uitgekr. 
ló droich : verb. uit droch; de \ boven den regel fus- 

schen o en c bijgeschreven% z. aanw. 
ig wylen : verb. uit wyilen; de eerste 1 is uitgekr. 

penitencie an te gane Ende doe die ridder sterkelic 
in sinen willen bleef, so ontfenc hi van den prior 
dit woert [:] Sie du salt daer nu in gaen in den 
namen ons heren, ende du salte so lange gaen 
doer een hol onder die eerde, hent du daer uut 5 
comest in een velt daer du in vindest ene sale mit 
wonderliker konsten ghemaket. Alstu daer in ghe- 
ghaen biste, so salste te handes boden hebben die 
di eernstlic solen seggen wattu liden sa!ste[.] Ende 
als die en wech gaen. ende du allene inden sale io 

blives so solen te handes dine pijnres andi comen. 
Want aldus leest men dattet den ghenen ghevallen 
is. die voer di | hier in ghegaen sin Mer du salt 
stère wesen in den ghelove cristi[.J Ende dese rid¬ 
der droech in sinen herten enen manliken moet. /5 
ende en ontsach die vrese niet die hi hoerde dat 
ander menschen verwonnen had[.J Ende die wilen- 
eer ghewapent mit yser inden stride der menschen 

j daer en nu zijn door een streepj’e van elkaar geschei¬ 
den. 

5 hol enz. : Co en Roy : per concauiiatem subterraneam 

7 ghemaket ; verbeterd uit ghmaket/ de e is tusschen 

• de h en de m boven den regel bij geschreven met aanw. 

13*14 Mer enz. : Roy ; tu uero in fide christi constans 
esto 

18 mit yser : Roy : ferro munitus 

Br t-2 d. r. volcomelic i. s. wille gheduerde soe 
j sich du salster — nu ontbr. 4 salte : salt 5 6 tot 
dattu dair uut gaen salst 6 vinden salst een zael 
7 const ghemaect 8 bist soe salstu te hants — hebn 
g neerstelic seggen sullen — gedogen salst 10 in den 
saels (lees : sael) // soe sullen — dijne quellers dair 
aen dy rj sin ; sijn 14 vrome wesen in cristus gelove 
17 menschen : mynschen — hadden 17-18 wileneer : 
wilneer 18 in der menschen stride 

H* 
bt.ösb te praenf.] Ende doe die sterckelic in sine wille volstandich bleef doe ontfenc hi van | den prior die 

benedixcie. Nu in gaet. in den name ons heren jhesu cristi. Ende ganc al so langhe [...J in een holle, 
hent du comes op een velt. </aer du in vindes een zael. met wonderlike const ghemaket. ^lstu daer in 
ghecomen biste, so [sullen] di ghemoeten te hant hoeden, die di neersteliken sullen segghen dattu 

2 die benedixcie : Co en Roy : hoe dictum. Ar en Hart soortgelijk% Ba heeft andere srenJing. — so langhe [...] in ; 

tusschen laoghe en in staat in het hs. hent du rood doorgehaald. 

4 [sullen'] : hs. sal; Lat. heeft : nuntios habebis. 
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penetende an le gaen Mer doe die ridder vrome- 
bi.rjid lic in sijnen wille H bleef, soe ontfinc hi van den 

prior dit wort [:] Sich du salste nu in gaen in den 
name des heren Ende salste soe langhe ghaen 

5 doer een hol onder die eerde hent du daer ut 
coemste in een velt. </aer du in vinden salste een 
sael mit wonderliker konste gemaect. Als du daer 
in biste gecomen. soe salstu te hants boden heb¬ 
ben. die di ernstelic sullen seggen wattu liden 

to salste. Als die dan en wech ghaen. ende du alleen 
in den sale blijfste. Soe sullen te hant die pinres an 
dij comen.Want aldus Iee[r]tmen clattet den ghenen 
ghevallen is. die voer dij hier inghegaen sijn Mer 
wes vroem inden I ghelove cristus[.] Dese ridder 

t$ droech in sijnen herten enen manliken moet Ende 
en ontsach niet die vrese di hi hoerde dat anderen 
menschen verwonnen hadden [.] Ende hi die wil- 
neer ghewapent mit yser inder mensche strijde 

die prior ontl iet hem dese penitencie[...] aen tegaen 
mer doe die ridder vromelic bleyf in sijnen wille | 
so ontfinc hi vanden prior dit woert [:] Sich du 
salt nu ingaen in den name ons heren | ende sals so 
lange gaen doer cyn hol | onder die eerde went du 5 
daer uut comes [...] in eyn velt daer du sals venden 
eynen sale mit wonderliker consten gemaect ende 
alstu daer in ghecomen biste so saltu te hant sien 
ingelen die di eerstelic solen segghen | wattu lijden 
sals | als die dan ewech sijn ghegaen ende du io 

alleyne inden sale blijfs | so solen te hant tot dy 
comen quade gheisten | /tldus hebbense ghevaren 
die voer dy hi in ghegaen sijn | Mer wes gestadich 
ende stère inden gelove cristi[.] Dese ridderedruech 
in sijn herte eynen menliken moet ende ontsach 15 
niet die vreyse die hi hoerde | ^/at andere min- 
schen verwonnen had[.]Ende die wilenneer ghewa¬ 
pent mit yser coenlic ginc int ghevecht der minschen 

8 boden : heeft ingelen. Lot. (Co, Boy, Hart en 

Ba) : nuntios (nuncios). Is hier een vergissing met de oor¬ 

spronkelijke beteekenis van het Grieksche = bode? 

Al de andere teksten behalve A hebben boden. 

n pinres: Boy. temputores, cf. en A. 

/2 lee[.v]imen : hs. leeftmen 

I [...] aen ! voor dit woordje is iets rood doorgeh., een 

misvorm, n of e met het eerste been eener n misschien. 

j ontfinc : verb. w/ronifinct; de slot-\ is zwart geex• 
pungeerd en loodrecht rood doorgehaald. 

5 eyn hol : eyn verb. uit int; int is zwart en rood geex- 
pung. en rood doorgeh. en eyn b.d. reg. in de plaats geschr. 

6 comes [...] in: tusschen deze woorden is ae zwart 
geexpun^eerd en rood doorgehaald. 

7 mtl: aldus voluit. ^ 

16 niet : hs. rj evenals mit : hs. inj van teg. 18 

BI t-2 d. r. volstandich bief. Doe 3 Sich ontbr. 
6 coemste : comes 6-7 salt enen sadei 8 te hant —* 
boden : baden 9 ernstelicken 10 salste: salst — 
Ende als die n blijfste : blijves 11-12 pijnre totti 
12-13 lest men datten genen geschiet 14 west vrome 
— geloef cristi 16 en ontbr. — horden die a. 18 ghe¬ 
wapent ontbr. — yseren 

A 2-4 maer dese ridder die was altoes vaste op 
tsine bleven ende ontfinc doen dese woerde vanden 
prioer f:] siet gi selt 4 ons heeren ; gods — ende 
sals ontbr. 4-6 also verre doer thole vander eerden 
toet gi komt in een seoen velt daer seldi v. 7 ge¬ 
maect : gesticht 8 als gi d. i. komt so seldi vloes 
o-iï die u daer seggen selen wat gy daer te lidene selt 
hebben ende als die van u gescheen sijn ende gi daer 
alleen sijt bleven selen daer vloes // tot dy ontbr. 
12 ende aldus 13 18 voer u daer in gingen ende blijft 
altoes gestade in gods geloeve ende die ridder die een 
manlijc herte droech en ontsach hem niet daer hem 
dander voer verveerden ende als hi plach yseren ge- 
wapent tc sine ginc hi koenleec — memschen 

kt. 68c 

vele pinen liden selste[.] Ende als die hene sijn. so salstu alleen in die sael sijn. Ende to hant so 
sullen die pijtters an di comen. want aldus leestmen datten ghenen ghevallen is die hie voer di hier 
in sijn ghegaen. Mer du selte stère wesen in den ghelove cristif.] Ende dese ridder droech in sijnre || her¬ 
ten een manliken moet. ende en ontsach die vrese niet die hi hoerde [rfV?/] die ander lude verwonnen 

ƒ selsie : in het hs. schijnt oorspronkelijk i, p. v. el iets anders gestaan te hebben en door den kop. ui gekrast en 

verbeterd te zijn. — sijn : het gedeelte ijn van dit woord schijnt eveneens eerst misschreven geweest te zijn. — 

alleen : eerst aleen, door den corr. verbet, tot alleen; de tweede 1 is er tusschen 1 en e bijgevoegd. 

2 hier: eerst hi e, door den corr. verb. tot hier; de r is rechts nevens de e bij geschreven. 

4 [dat] : hs. als 
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stryde der mynsche der was nu harder dan yser 
gewapent myt dcm geiouven[,] hoffe ind gerechti- 
cheit[.] Ind verleys sych op godes barmhertzicheit 
ind \tnd hey ginck betrouwende in] om zo vechten 

5 intgayn de duvele Want erste bat hey[...] sy alle 
dat sy vor em bydden woulden Ind hey machde 
eyn cruce vur syn houflft myt syme vynger ind vroe- 
lichen myt betrouwen so ginck hey[...] durch de 
portze in[.] Ind der ptior sclois sy zo hantz van 

io buyssen zo Ind [...] kerde weder in de kyrche myt 
der processen[.] Ind dese ritter begerde eyne on- 
gewoeniiche noywe ritterschaft zo doen[,] hey 

bi.to8b gynck vroemelichen vort alle was hey alleyne in ]| 
do hey lange durch dat hol gegeinck so hoffede 

J5 hey alleit in got[.] Ind do de donckerheit allit 
merre wart so verlois hey cortlich dat licht der 
claerheit[.] Czo dem lesten begonde eine da hey 
gynck eyn cleyn licht zo offenbaren durch dat hol 
ind neit lange en was hey en[...] quam [zo] dein 

/ du : de d is meer een u dan een n 

4 [ind hey em.] : cf. IV, Co : de Dei misericordia 

praeiumens, armatus, confidenter ad pugnam prorupit Dae- 

mooum. 
5 hey [...J : na hey het woord al uit gekrast» 

6 em : verb, uit en; de kop. heeft boven n nog een 

s treepje b ijg esch r even. 
7 myt syme vynger: alleen Br, en A hebben iets 

soortgelijks. Har/, Roy en Co : dextera elevaia. Ba heeft dit 

niet. — h'mflft : Lat. fr*»ns ; zie de vertaling van Hl, A, 
H* en Br, waar sprake is van voerhoeft. 

8 hey [...] : na hey het woord dur, aan het einde van 

den regel zwart doorgehaald. 
10 Ind kerde : na Ind een slecht gemaakte k 

ij vori : na dit woord een met de griffel in het papier 

gedrukt streepje. 
17 eme : verb. uit eyme; de y is uitgekrast. 

ig hey en[..*]: boven en staat nogeens heyt met degriff. 

geschreven, t. aanw. — [ao] dem : in het hs. staat voor 

dem eene z, waarsch. begin van het ontbrek. zo, uitgekr. 

was. die was nu herder dan yser ghewapent mitten 
ghelove. hope ende gherechti[r] heiden. hem verla¬ 
tende op goeds bermherticheit. ende hi ghenc 
betruwende in. om teghens die duvelen te vech- 
tene. Want ierst bat hi hem allen, dat si voer hem 5 
bidden solden, ende hi maecte een teyken des 
hileghen cruces voer sijn hoevet ende blidelic mit 
betrouwene so ghenc hi doer die poerte in[.] Ende 
die prior sloet se te hants van buten toe ende 
kierde weder milter processien in die kerke(7| 10 
Ende dese ridder beghecrde ene onghewoenlike 
nije ridderscop te done. hi gene vromelike voert 
al was hi ailene. ende lange doer dat hol[,J hopen¬ 
de in onsen herenf.J Ende doe die donkerheiden 
meer ende meer wiesen, so verloes hi cortelic tlicht '5 
der claerheit[.] I 7èn lesten begonde hem daer hi 
ginc. een cleyne licht doer dat hol te openbaren, 
ende niet lange en wast hi en quam toe den voer- 

2 gherechti[c] heiden : hs. gherechtiheiden 6 ende hi 

maecte : Br heeft nog de bijzonderheid dextera elevata 

vertaald. Een bewijs dat Br niet het afschrift van den 

tekst van W heeft gekend, dat wij kennen. Zie Ken H*. 

12 ridderscop : hs. ridder scop 

16 der clnerheit : Co, Harl, Roy : totius cliriUtts. Zie 

N en K en Br, 

17 IVmist hier als Kde vertaling van tenuiter voor¬ 

komende bij Co en Roy. Br heeft tederiie. Nen Hx hebben 

nnuweltr. ƒ/* en BI hebben het niet. 

Br / die was ontbr. — nu harder 1-2 myt geloven 
hape ende gerechticheit 3 die ontfermherticheit goids 
3*4 ginc betrouwelicken 4 tegen d. d. toe vechten 
6 hy hief! op sijn rechterhant ende maecten 6-7 van¬ 
den heyligen cruce 7-8 voerhoeft ende blidelicke 
ende betrouwelicke ginc hy doir 9 sprac ende sloit 
sy toe hant v. b. (sprac vervalt?) — toe ontbr, 10 ker¬ 
ke : kireke 11-12 begeerden ccn ongewoenlic ridder- 
scap toe doen 12-13 hy tidet vroemelicken voert als 
[lees : al) was hy ailene /.? 14 lopende in onsen here 
(ilees : hopende) 1516 cortelicken dat licht van alre c. 
16-17 daer hi ginc ontbr. — begonst hem toe lichten 
tederiie een clein licht doir dat h. iS ten voersegeden 

hadde. Want hi hem betroude overmits ghelove ende op goets bermherticheit ende hi maecte een 
cruce voer sijn voerhoefde ende blidelic mit be[/]rouwe[/;] so ghinc hi [VJoer die porie in ende 
die prior sloetse toe ende kerde weder in die kerke mitter processien[.] Ende hi ghinc vromeliken 

/ Want enz. ; zeer verkort. Zie de andere teksten. 

2 voerhoefde : hs. voer hoefde — bc[/]rouwr[«] : hs. berouwe; Co en Roy : confidenter hilariterque. Aldus ook Ba 

en Ar : confidenter alacriteique. — [</]oer : hs, voer 
j sloetse : eerst in hs. scloetse; de c uit gekrast als boven, Na Ende ontbreekt weer een gehee/e sin. 

M. 8b 
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was die was nu haerder dan yser ghewapent mit 
gloven. mit hopen, mit gherechticheiden Ende 
verhoudende was op die ontfermherticheit gods. 
Ende ginc betrouwelic in om tegens die duvelen te 

5 vechten. Want irst bat hi hem allen dat sij voer 
hem bidden solde Ende maecte voir sijn hoeft een 
teiken des cruces, ende blidelic betrouwende 

ét. ryjb ghinc |1 hi doer die poerte in[.] Ende die prior sloet 
si te hant van bueten. ende keerde mitter pro- 

io cessie weder in die kerke. Dese ridder begeerde 
een nye onghewoenlike ridderscap te doen. ende 
ghinc vromeliken voirt al was hi alleen *nde lange 
doer dat hol lopende, ende hopende in onsen 
here[.] Ende doe die donckerheiden meer en meer 

25 wiesen, soe verloes hi cortelic dat licht alre claer- 
heit [.] Ten lesten daer hi ghinc begonde hem 
te apenbaren een cleyn lichte nauwelic doer dat 
hol *nde niet Jange en wast hi en quam totten 

p-;o processie : in het handschrift verbeterd uit pro- 

cessieo, de slot-n is zwart schuin en rood waterpas door¬ 

gehaald. 

11-14 ende ghinc enz. : Roy : pergit audacter licet solus 

ac diatius, confidens in Domino, per foueam. 

BI 1 dan yser ontbr. 2 gelove. mit hapen ende mit 
gherechticheit 3 verhoudende was ontbr. 3-4 gads 
ghinc hi betrouwelicken 4 tegen d. d. 5 ende ierst 
6 solden — hi maecten 7 blidelic ende b. 9 kerden 
te hant 10-it begeerden een nye ongewonlic ridder- 
scop 12 hi ghinc vromelic voert 13 ende haepten 
14 en : ende 17 nauwelic ontbr. 

die was nu harder dan yser ghewapent mit gelove 
mit hoep | ende mit gherechticheitden ende hem 
verlatende op die ontfermherticheit gods ende || 
ginek coenlic in | omme te vechten teghen den 
duvele | Want eerste bat hi hem allen datsi voer 5 
hem bidden solden ende hi maecte mit sijnre 
rechterbant eyn teyken des heylighen cruces voer 
sijn voerhoeft ende blijdelic betruwende ginc hi in 
die poerte mit eynen vroeliken aensiclite[.J Ende die 
prior sloetse te hant van buten ende keerde weder to 
mitter processien in die kerke[.] Dese ridder begheer- 
de eyn nuwe onghewoenlic ridderscap te oc-fenen 
ende ginek vroemlic voert al was hi alleyne ende 
lange doer dat hol Ioepende ende hopende in 
onsen heer ende doe die donckerheiden meer ende is 
meer wiesen so verloes hi kortlic dat liecht der 
claerheit[.] Ten lesten daer hi ginek begonde hem 
eyn cleyn liecht te openbaeren nauwelic doer dat 
hol ende niet lange en waest hi en quaem totten 

5 mi veie | ; sttetpje met rood. 

9 mit eynen vroeliken aensichte : komt noch in Lat. 
noch in de andere Mnl. teksten voot t wel in A. 

A / ende nu es hi herdder dan een yser 2 ghe¬ 
rechticheitden : gerechticheien 2-3 hem verla¬ 
tende op ontbr. 3-5 metter gods ontfermherticheit 
gewapend ende gaet koenleec int gevecht der duve¬ 
len 5 Want ontbr. — so bat h. — allen ontbr. 
6 bidden solden : baden 6 ende voert maecte h. 
7 des cruyscen 8 blijdelic betruwende ontbr. 8-9 in 
ter porten — met enen bliden a. 9-10 ende ter stont 
sloetsce die p. na hem 10 van buten ontbr. — ginc 
weder // met sijnder prossessien ter k. 11-13 ende 
dees ridder die ongewoenleex ridderscaeps begeerde 
te plegenne ginc koenleec 13 voert ontbr. 13-14 ende 
lange ontbr. 14-19 doer geen gracht ende geen licht 
schinende doer die gracht hi betrude hem in gode 
ende het wert altenen alleiskenne donekerderre so 
dat hi sine claerheit al verloes ende techtterst al 
gaende sach hi klein licht schinen doer die gracht 
ende korts daer na quam hi 

H1 
voert al was hi alleen langhe doer dat hol[,] hopende in onsen here[.] Ende doe die donekerheden meer 
ende meer wiesen so verloes hi theant dat licht der claerheitf.] Ende ten leesten daer hi ghinc doer 

4>t.68d dat hol beghonde hem te thants een cleyn licht te openba || ren ende niet-langhe en wast hi en quam 

2 wiesen : verb. uit wisen ; de e boven den regel tusschen i en % bijgeschrn'en; of dit door kop. of corr. gebeurd 

is, is niet uit te maken. Zie de verbetering van maniere uit manire 217/j — theant : door den corr. verbeterd uit 

thean; de t is rechts boven de o bij geschreven. 

bl. js b 
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vurgesachten velde ind zo dem saile[.] Want da en 
scheyn anders geyn lichte dan als it plach zo oflfen- 
bairen in dem wyntcr na der sonnen onderganckf.] 
Ind dese sal en hadde geyne gantze want Mer it 

5 was allit gesat op colummen ind ofsaten als eyn 
monich cloister [.J In do hey lange om den sal ge- 
gangen hadde ind eme verwonderde der woendcr- 
licher maichsel so geynck hey dar in ind hey vant 
it en bynnen syn begryff woenderlichen gemacht[.J 

10 Alsus sa[/] hey neder ind kerde syne ougen her 
èi.ioga ind dar ind verwonder-11 de sere van des sailes 

reitschaff ind schoenheit[.] Ind do hey eyn wyle 
alleyne hadde gesessen in desem saile do quamen 
dar in xv manne als geistliche de noywe [...] ge- 

JS schoeren waren /nd gecleit myt wyssen cleyderen 
ind sy groten in yn dem namen ons heren ind 
saissen mit eme.neder ind der eyne sprach myt 

2-3 dan... onderganck : de vertaling van Ken de meeste 
teksten staat dichter bij Co en Royt dan bij Ba en Harj 

■waar H* en A meer naar gaan. Ba : nisi quantum hyem is 

tem po re hic in ter diem et n oc te m. Harl ; nisi quaiis 

hic in vespertinis horis in byeme habetur. Roy : 

nisi quaiis hic in bieme so’et apparcre post solisocca- 

su m. Co als Roy. — onderganck : hs. onder ganck 

4 Mer : de M niet gerubriceerd. 

5 ofsaten : hs. of saten 

8 geynck : verb. uit gynck; de e boven de y bijgeschr,% 

z. aanw. 
10 sap] : hs. sach. Zie IV. — syne: verb. uil syn / de e 

boven den regel naast n bijgeschr*. aanw, 

11 sailes : verb. uit soles; de kop. heeft van de o eene a 

gemaakt en de i boven de o bijgeschz, aanw. 

12 do : de o is door uitkrasstng verbeterd uit a 

14 xv maooe enz. / zie over deze plaats de tektsbespre- 

king. Ba : viri duodecim in veste candida et barbis nuper 

raait rdigionis habitum pretendentes... Co : quindecim viri, 

tanquam Religioai et albis vestibus amicti... Harl; XVci 

(i/ir) viri, quasi religiosi et nuper rasi, albis vestibus vettiti,.. 

Roy : XV uiri (etc. Harl) ... amicti. De bijzonderheid 

van het geschoren zijn samen met het getal 15 kan dus niet 

aan Ba of Co ontleend zijn. — noywe [..,] : na dit woord 

de letters *c 

segheden velde ende ten sale. Wante daer cn 
scheen anders gheen licht, dan alse hier plecht te 

openbaren inden winter na der sonnen onder- 
ganc[.] Ende dit sale en hadde ghene hele wande, 
mer hi was over al ghesticht op colomnen. ende of- 5 
saten. als [...] een monike c!oester[.] Ende doe hi 
lange omme lanc den sale ghewandert hadde. hem 
verwonderde [.,.] haerre wonderliker maccsel. soc 
gene hi daer in. ende hi vant sie binnen horen be- 
gripe wonderliker ghcmaect[.] Aldus sa[/] hi ne- i<* 

der. ende kierde sijn oghen herwert ende derwerts. 
ende verwonderde seer van des saels reetscop ende 

schoenheit[.] Ende doe hi ene wile tijts allene had 
gheseten. siet soe quemen daer in .xv. manne 

alse gheestelie. die nijes gheschoren weren ende /> 
ghecleclet mit witten clederen. Ende sie groeten 

hem inden namen onses heren, ende saten mit hem 

neder, ende die ene sprac mit hem ende die ande- 

3-4 ondergane : hs. onder ganc 
5 over en al zijn door een verticaal zwart streepje van 

elkander gescheiden. 
6 als een : na als de letter e aan het einde van 

den regel rood doorgehaald. 
7 lange en omme door een verticaal zwart streepje 

van elkander gescheiden. 
8 verwonderde haerre : tusschen deze twee tooor- 

den de lettergreep üe rood door gehaald; de kop. schreef 
blijkbaar nog eenr den uitgang de van verwonderde. — 
lees : verwonderende? — haerre en wonderliker door een 
verticaal zwart streepje van elkander gescheiden. 

10 sa[/] : hs. sach Co : sedit itaque aliquandiu oculos 
huc illiic ïactans, Harl : sedeus igitur in aula, oculos huc 
illucque j act a vit; verschillende teksten hebben de fout. 

tl kierde en sijn door een verticaal zwart streepje van 
elkander gescheiden. 14 daer en in eveneens 

IS nijes schoren ; tnssch. die twee woorden een rood 
streepje om ze van elk, te scheid.; nijes staat op eene uilk, 

Br 1 ten sael want 2 anders ontbr, 2 3 licht 
sonder alst h. pleecht te apenbaren 4 dese sael — 
geen geheel want 5-tf alre weghen ghestichtet myt 
colummen ende aff saten 6 doester van monnicken 
7 omtrent den zael 7-8 had verwonderende oir won- 
derlicke oginc hy dan in 9-10 oeren belake wonder- 
licke ii kierden een tijt h. //derwert //verwon¬ 
derde ghenoich v. u reetscop : gereyscap 13 een tijt 
alleen 14 quemen : quamen 15 als gheestelicke — 
gescaren waren 16 Ende ontbr. 17 inden namen on¬ 
ses heren. ende saten mit hem ontbr. 18 tweede die ontbr. 

H* 
totten voerseide velde ende ten zale. want daer en scheen anders gheen licht dan hier inden winter 
plach te openbaren na der sonnen onderganc[.] Ende dese zale en hadde ghene hele wande, mer 
hi was over al ghesticht op calunpnen ende aflaten als [een] moniken doester[.] Ende doe hi langhe 
omlanc den zale ghewandert hadde. hem verwonderde haers wonderlikes maecsels | ende hi ghinc daer 

3 aflaten : lees afsnten? Co ; columnis et archiolis. Zie de andere teksten. 

4 verwonderde : lees verwonderende? cf. IV — maccsel» | : het streepje met een rood stipje voorzien. 

* 
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voersechden velde, ende toe den sale. Want daer * 
6/.17JC en scheen geen licht dan als hier pleech te apen | 

baren inden winter nae der sonnen ondergancf.” 
Ende dese sale en had gheen gheheel want. mer hij 

5 was alre weghen gesticht mit colommen. ende die 
afsaten als een doester van moniken[.] Ende doe 
hi lange ommelanck den sale ghewandert had. 
verwonderende hoer wonderlicke macsel. soe ginc 
hi daer in. ende vant sij bijnnen hoeren belucke 

10 wonderliker ghemaeckt. Aldus sat hij neder Ende 
keerde somtijt sijne oghen herwert ende derwert 
ende verwonderde ghenoech van des saais reetscap 
ende schoenheiden. Doe hi een tijt alleen gheseten 
hadde. soe quamen daer in .xv. mannen alsoe 

hi >73115 geestelic. die nyes || ghescaren waeren Ende alsoe 
ghecleet mit witten clederen. Ende sij gruete- 
nen in den name ons heren, ende saten mit 
hem neder Eude die een sprac mit hem ende die 

6 afsaten : Lat. : archiolis. Verdam r\ v. afsaten onder 2 
haalt Ned. Proza {H*) aan en geeft als bcteekenis op : 
doorloopend voetstuk voor zuilen. 

n herwert : her op het einde van den regel. 

BI / totten s. 2 als : also — pleget 3 winter : 
wijnt (lees : wijnter) 4 sale : sal — en had en geheel 
want 5 op colummen 5-6 die afhangen (dit woord 
niet in Verdam) als eens monicks doester 7 om den 
sale gegaen h. 8 verwonderden om dat w. maecsel. 
— soe : doe p vant se bynnen noch w. g. 10 sach 
(lees : sat) u hier ende daer 12 ghenoech ontbr. 
12-13 retscap ende scoenheit 14 hadde soe q. daer in 
ontbr. 14-15 als geestelic die nyes gestorven w. (lees : 
gescoren?) 

voerscgcden velde ende totten sale | want daer en 
scheyn gheyn Hecht dan als hijr pliet te wenter 
tusschen daech ende nacht ende dese sale en 
hadde gheyne geheel want | mer hi was alre we¬ 
ghen gesticht mit clummen ende dat afbehanc als 5 
eyn doester | ende doe hi lange omlanc den sale 
gewandelt had verwonderende hoer wonderliker 
maecsel so ginc hi daer in ende vantse bennen 
hoer beluke wonderlic ghemaect [.J ^Idus sat hi 
neder ende keerde som tijt sijne oeghen herwaert ro 
ende derwaert ende verwonderde ghenoech hoere 
sierheit ende scoenheit || Doe hi eyn tijt alleyne ei.36a 
geseten hadde | so quamen daer in xv. geystelike 
manne die nuwe gescoren waeren ende alle ghe- 
cleydt mit witten cleyderen ende si gruetenden in #5 
den naem ons lieren ende saten by hem neder 
ende die eyne sprac mit hem | ende die ander 

/ sa!e | : ittrepje met rood. 
4 wam | : streepje met rood. 

5 afbehanc : verb. uit afbehanc!; de t is zwart geex- 
pungeerd en schuin zwart doorgehaald. Zie N en var. 
81; afbehanc niet in Verdam. 

6 doester | : streepje rood op zwart. 
7 hoer : hs. hoe* 
16 neder : verb. uit neden; de slot-n is zwart geex- 

pungeerd en schuin zwart doorgehaald en de r boven den 
regel bijgeschreven met aanw, 

17 mit: aldus voluit — hem | : rood op zwart streepje 

A t ten voerseiden v. ende ter s. — want ontbr. 
t-2 en was geen 1. 2 also hier es te wintere 3 tweede 
ende ontbr. — die sale 4-6 maer met kallommenen 
was si al gemaect als die pant van enen kloestere 
6 ende doe ontbr. 6-12 hi ginc lange om dese sale 
merkende haer wonderlijcheit tachterst ginc hire inne 
ende werp sijn ogen hier ende daer merkende haer 
schierheit ende haer schoenheit 12 ende als hi daer 
een stuc — alleyne ontbr. 13-16 so sach hi xv g. m. 
die wilen gescoren waren ende met witten geckleet te 
hem waert komende si groetenne inden name gods 
ende gingen sitten 16 by hem neder ontbr• 17 en vlg. 
ende alle dandere swegen ende deen die haer alder 
leider scheen sprac te hem ende seide 

H* 
in ende om besachse want se binnen haere begriepe wonderliken ghemaect was. so sa[/J hi neder 
herwerts ende derwers. hem verwonderde sere van des zaels schoenheit ende doe hi allene een wile 

ti. 69* had 1 de gheseten. so quamen daer in .xv. mannen, also gheestelijc die nies ghescoren waren *nde 
mit witten clederen ghecleetf.] Ende si groeten hem inden naem ons heren ende saten mit hem neder. 

ƒ ende om besachse : zie de andere teksten. Ba, Ar en Co hebben niets van dezen zinsbouw, — ghemaect was : het 
woordje was door den corr. bijgev. in margine met aanw. Dit was hoort er niet by. De corr. vatte want op als redegevend 
voegwoord, terwijl het onvolt- verl. tijd van vinden was, maar door den kop. met w geschreven werd; cf. beneden 
verwolt 285[2 — Na neder zijn woorden weggevallen. — sa[/] : hs. sach. Zie de andere teksten. 

4 groeten : in het hs- is tusschen o en e een letter t uitgekrast. 
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cme ind de anderen swegen[.] Ind der da sprach 
der scheyn zo sijn ir prior ynd [...] der overste Der 
sprach [:] Gebenedyt sy der almechtige got de 
in [...] dyme hertzen hait vast gemach eynen goe- 

5 den wylle Ind hey moys in dyr volbrengen dat 
goet dat hey begonnen hait[.] Ind dat du comen 
bist zo dem vegevuyr om gereynniget zo werden 
van dynne sunden so saltu gedwongen werden va 
noden vil menlicher dynge zo doen Off onmitz 

io traicheit dat got verhoeden mois verloren zo wer- 
èi.to9b den [mit] lyve ind mit j selen [;] want zo hantz als 

wyr gegangen synt so sal dit huus vervuileit syn 
myt vil quaden geisten die dyr sware pyne an 
soelen brengen ind soelen dir dreuwen me zo doen 

15 ind soelen dich geloven weder zo brengen [onver- 
setiget] zo der portzen dar du in quaemes op 
dat du yrem willen volges[.] Ind sy soelen sych 
pynen off sy dych in deser manieren bed regen 

2 ynd [...] ; na ynd het woord ir, fout voor der, uit¬ 

gekrast. 

4 in [...] : na in het woord dem, fout voor dyme, 

zwart doorgehaald. 

jo traicheit : verb. uit tracheit; de i boven de a bij ge» 

schreveny z. aanw. — verhoeden : boven de v tweemaal de 

afkorting voor er; de eerste ofk. staat wat vóór de v en 

de tweede is aan de h vastgemaakt. 

12 vervulleit : verb. uit vervuleit; de tweede l is boven 

de e bijgeschr.. z. aanw. — syn : eerst vergeten, daarna 

met de griffel boven den regel tusschen vervuil eit en myt 

bij geschreven. z. aanw. 
ij quaden geisten : Co heeft replebitur immundis spiri- 

tibus. Ba : maligoorum spirituum, Marl en Ar : immundc- 

rum multitudine demonum, Boy : replebitur spirituum im- 

mundorum. Hx vertaalt ook meer in overeenstemming met 

Harl en Ar het woord multitudine. Zie ook A. 

14 soelen : verb. uit solen; de e boven de o bijgeschr. 

i. aanw. 

ren sweghen[.] Ende die daer sprac dat scheen R 
te wesen haer prior ende leydere. die seghede [:] 
CThebenedijt so si die almech [//£*] god die in dinen 
herten hevet vast ghemaket enen goeden willen, 
ende hi moet in di volbrengen dat goede dat hi in 
di begonnen heeft[.] Ende om dattu ghecomen 
biste ten veghevuere. om ghereinicht te werden 
van dinen sunden. so salstu ghedwongen werden 
van node veel dingen manlic te doene. of ver¬ 
mits [...] traecheiden. dat god verren moet. verloren 
te werden mit lif ende mitsiel. Wante te hant alse 
wi uut ghegaen sin so sal dit huus verwullet wer¬ 
den. mit eenre veelheit van quaden geesten, de di 
sware pinen solen anbrengen ende solen di drey- 
ghen meerre te doene. si solen di loven weder te 
brengen ter poerten onversericheit daer du in 
quamest op dattu horen willen volboert ghevest. 
ende si solen hem pinen. of si di in desser raanie- 

j almech [/*£?] : hs. almech aan het einde van den 

regel; de kop. vergat tige te schrijven op den volg. regel. 

9mi° vermits traecheiden : tusschen die twee woor¬ 

den het woord tracheiden, fout voor traecheiden, rood 
door gehaald. 

ij mit eenre veelheit v. q. g. % zie K. 

18 en vlg. in desser manieren bedrieghen : Co. HarC 

en Roy : hoe modo te decipere; Kgaat met IV. Zie N. BI 

en Hx. waar in desser manieren staat bij pineo. 

Br / daer: dan — dat ontbr. 2 te wesen ontbr. — 
haer : oir — ende hy seide j so ontbr. — god : got 
ook later 5 moit in dy voldoen s-6 in di ontbr. 
6-7 comen bist totten veghevuer 7 te : toe mustal 
8 sonden oftu salst u. o manlic ontbr. 9*10 offte by 
traecheit 10 got verbieden moit // lif : licham — 
zielen want toe hant 12 sullen uut gegaen sijn — 
vervult w. ij manichte van die dy swair tor¬ 
menten aen sullen brengen ende sullen t mustal sullen) 
16 ongequest dair du 17 horen cnx.: oeren w. consen- 
tierst 18 desser : deser 

H* 
Die ene sprac. die scheen te wesen haren prior, ende haren leider, ende die seide [:] Ghebenedijt 
si die almachtighe god die in dinen herten heeft vast ghemaect enen gueden wille ende hi moet in di[...] 
volbrenghen dat goede weerek. dat hi in di[...] begonnen heeft[.] Om dattu bist ghecomen ten veghevier 
om ghereinicht te werden van noede horen di vele dinghen [...] te doen. of overmits traecheit dat god 

ƒ Na sprac is een sin weggelaten. 2 di : na di een punt evenals na di in reg. j 
j weerek : in het hs. \v verbeterd uit v als boven. 

4 hoien di : deze woorden zijn door den corr. in margine bijgeschr. Deze verbet, was nooJtakelyk doordat een heelt 
zin overgesl. was ten gevolge van het tweern, voorkomende van en de corrector zonder het model te raadplegen verbe¬ 
terde. IV heeft : te werden van dinen mnden, so salstu ghedwongen werden van node veel dingen manlic te doene. 
— dinghen [...*) te doen : tusschen de woorden dtnghen en te staat in het hs. het woord manniken door den kop. zwart 
doorgehaald. Er was bedoeUt manlicken (C: viriiiter); manniken werd niet begrepen en derhalve door gehaald. 

bl. 9a 
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anderen swegen. Ende dese scheen hoer prior 
ende leider te wesen. en hi sechde [:J Ghebcncdijt 
soe sij die almechtige god. die in dinen herten 
hevet vast gemaect enen gueden wille Ende hi 

5 moet in dij volbrengen dat gnede dat hi begonnen 
heeft[.] Ende om dattu ghecomen biste toe den 
vegevuer gherevnicht te werden van dijnen sim¬ 
den [,] o(ï du salte ghedwongen werden voel din- 

bï % ghen te doen manlief,] oïic overmids traec [ heiden 
to dat god verbieden moet verloeren blyven mit live 

ende mit ziele. Want te bant a*s wij uut ghegacn 
sijn soe sal dit huns vervult werden mit scharen van 
boesen geesten, die di sware tormenten anbrengen 
sullen, ende sullen dij dreigen meerre te doen. Sij 

'5 sullen di loven weder ter poerten te brengen on- 
ghequetset daer du in quemes op dat du hoeren 
wille vorlordes. Ende sullen hem pinen in descr 

8 oiï : Co : aut; IV [ook K) vertaalt vrijer. 

BI j ende oer 1. — cn : ende .? soe ontbr. — die 
here almechtige got 4 hevet: heft ook 6 5 guedc : 
goct tf-7 totten v. S-y voel enz. : van noden veel d. 
t. d. 9 oltc : of tracheit dat got 10 verloeren : 
vei laren meestal 11 altehant /,?14 an doen sullen 
15 laven weder totter porten ongequest tó qua- 
mes /'>•/; oren wil voibrechles /; si sullen om 

sweghen alle ende dese schcyn huor prior te wesen 
ende hoer leider | ende hi seide [:] O-’ebenedijt si 
die almechtige god die in dijn hei te hevet vast 
ghemaect eynen gueden wille | ende hi moet in dy 
volbringhen dat guet dat hi begonnen heeftf.] ZTnde 5 
omine dattu ghecomen bist totten vegcvver ghe- 
rcynicht te[.—] weerden van dijnen sondenf,] ^nde 
du salt gedwonghen weerden voel dinghen van noc- 
den te doen manlief.] oflte overmids traecheiden 
dat god verbieden moet verloren blijven mit lijve ro 
ende mit zielef.] Want te hant als wi uut ghegaen 
sijn | so sal dit huys vervollet weerden mit scaren 
van quaden gheesten | die dy swaerlic tormenten 
aen solen bringen ende noch swaerliker te tormen¬ 
ten solen dreyghcnf.J Sy solen dy geloven weder 75 
te brengen ter poerten onghequets daer du in ' 
quames op dattu horen wille volboerdes ende 
in alsulker manyeren solen si hem pijnen dich 

2 leider | : rood streepje. 

7 tc f...] weerden : tusschen deze twee woorden wesen 

zwart en rood geexpungeerd en rood door gehaaid, 

zodat : na dat een punt — dat god verbieden moet : 

Co, Roy : quod absit. Ba en Hart hebben dit niet. 

13 ghecsten | : streepje rood op zwart. 

A 3-4 in u herte h. geset 7-5 ende die moet vol 
doen dat g. 5 in u begonnen h. 5-/J ende want gi te 
desen vacghvicre komen sijt so seldi werden bedwon¬ 
gen van noede vele dinx stoutelike te doene ocht gi 
sclt met uwer trcecheit dacrt god af hoeden moet met 
sielc ende met live vervaren vloes als wi wech sijn 
12 vervullet: vervult (hs.: ver vult) 12-14 met onsu ve¬ 
ren geesten die u swacrlijc selen tormeinten ende noch 
15 en v/g. ende si selen u geloven op dat gi hem geloe- 
ven wilt weder te brengene ongequest ter poerten daer 
ghi in quaemt al om te proevene ocht si u iet mochten 
gehoenen ende eest dat gi hem geloeft so dat gi ver¬ 
wonnen wort van tormeinten ocht vervaert van drei- 
gene ocht van gheloften wert bedrogen met siele ende 
met lichame seldi vervaren 

H* 
b/. o»* beschermen moet van D di verloren te bliven mit live ende met zielef.] Want thans als wi sijn uut ghe¬ 

gaen van di so sel dijt huusverwolt werden, mit eenre volheit van quaeden ghecsten die di zware pine 
sellen acnbrcnghcn ende sullen di drieghen. meer te doen. Si sullen di loven weder te brenghen zonder 
scrichcden daer du in quaemste. op dattu horen willen consenticrstc ende si sullen hem pinen of si di in 

2 ver wol t : hier is de w niet tot v verbeterd. 
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moeien [.] Ind is it dat du in eyniger manieren off 
verdresse off myt yrem dreuwcn vcrveirt off 

mit beloifden bedrogen wirtz ind du in volbortgeves 
so saltu verloren syn an lyve ind an sele[.J Mer ■ 

5 setzes du gode boffen in den glouven so [dat du | 
noch] myt pynen noch myt dreuwen noch myt 
yrnic gcloeften neit verleyt en wirtz Mer dat du sy 
veronwcrdiges als neit so cn saltu neit aleyne i 
gereyniget werden van dynen sunden Mer du salt j 

ti.no. /o ouch sien II de pyne de den sunderen bereit[...] j 
wyrt ind de ruste da de gercchtigcn yne verbly- 
dent[.] Have ahvegc got in dyme hertzen ind als 
sv dyr pyne an docnt so roift an onsen heren jhe¬ 
sum cristum Want om dat an roifien des namen 

/5 go saltu[...] zo hantz vcrloist werden van den py- 
nen[.] Ind wyr en mogen neit langer myt dir 

/ moegen : verb. uit mogen j de e boven de o bijgeschr., 

t. aanw. — is it dat : dat eerst verg., daarna boven den 

reg. tusschen it en du bijgeschr. z. aanw, 
2 [myt'] : Roy en Harl : fcormeDtorum affiictioDe 

j wirtz : eerst verg., daarna met de griffel bijgeschr. 

boven iod z. aanw. 
S-6 [dat dn noch] : hs. so saltu myt pynen enz.; boven 

de m van myt staat een met de griffel gemaakt kruis dat 

naar het verdere dat d\i verwijst. 
lo-ii bereit [...] wyrt : na bereit eene y; Co en Roy 

hebben praeparantur (oreparantuï); Harl : par-.ta simt. K >, 

IV, Br, N, BI gaan met Harl, zie echter H1 en //*• 
/5 saltu [...] zo: na saltu het ;voord zo tot een inkt¬ 

vlek samengevloeid. 

ren bedrieghen moghen [•] Ende ist dattu in eni- 
ghcr [...] manieren of mit verdriete van pinen 
verwonnen werdes. of mit horen drey- l] ghene bt. gb 

verveert, of mit beloften bedroghen. ende du hem 
volbort gheves. soe salte verloren [...] wesen an live 5 
ende an siele[.] Mer settestu goede hoepe inden 
ghelove. also dattu noch mit pinen. noch mit drei- 
ghene. noch mit haren beloften niet verleidet en 
werdes. mer dattuse veronweerdest alse niet. so en 
salslu[...] niet allene ghereynicht werden van dinen 10 
sunden. mer du salt oec sien die pinen die den 
sunderen bereit werden, ende die ruste daer die 
gherechtighen inne verbliden. Heb altoes gode in 
dinc ghedenkenissen ende alse si di pine an doen. 
soe anroepe onsen heren, jhesum cristum Want ƒ5 
omme dat anroepen descs namen, so salste te 
hants verloset werden vanden pinen. Ende wi en 
moghen hier niet langer mitti bliven. mer wi 

t-2 emgher [...] manieren I tusschen die twee looorden 
de eerste neerhaal eener mt aan het einde van den regel, 
rood door gehaald; '/ is de tn van het volgende manieren 
dat de kop. op denzelfden regel niet meer kon schrijven. 

5 verloren [...] wesen : tusschen die twee scoorden de 
letters hl rood doorgehaald; blijkbaar was de kop. op 
*t punt bliven te schrijven. 

9 dattu en se zijn door een verticaal zwart streepje 
elkander gescheiden. 

10 salstu [...] niet : na salstu de letter n, aan het einde 
van den regel rood doorgehaald. 

12 werden en ende zijn door een vertic. zwart streepje, 
dat midden door de punt gaat, van elkander gescheiden. 

1$ jhesum cristum : voluit geschreven. 

Br 2 ofte myt vernoy vanden tormenten .? ofte 
myt oeren dreygingen 4 ofte myt belocften bedra¬ 
gen 5 volbort gheves : consentiers 5-tf saltu vcrla- 
ren w. a. licham ende aen zielen 7-8 tormenten noch 
mit bedriegen 8 haren : oeren meestal o so ontbr. 
10-11 alle dijnen sonden u pinen : tormenten 13*14 m 
dijnen verdeneken 14-15 als sy dy tormenten soe aen 
rope den name jhesum cristum 16 aen ropen — 
descs namen.— so ontbr. 16-17 saltu toe hant 17-1S van¬ 
den tormenten verloist werden want wy en m. 
18 myt dy 

H‘ 

deser maniren bedrieghen moghen[.] Ende ist dattu in enigher maniren of [...] mit verdriete verwonnen 
werste of mit horen ~dricghen verveert of mit loesheden bedroeghen ende du consente gheveste. so 

ti 09c saltu verloren bliven an live. Il ende an ziclc[.J Mer setstu goeden hoepe in goede, ende in den ghelove. 
als dattu mit pinen noch mit drieghen [...} met haren beloften bedroghen cn worste. also datdu se 

/ maniren : hier verbetert de corrector de i niet tot ie tooals boven 217/j. — of [...] mit ; tusschen of en mit in 

het hs. niet door den kop. rood op smart doorgehaald. 

3 in goede : dit ontbr. in de andere Mnl. teksten, komt wel in het Lat. van Co voor : in fide spem tuam in Domino 

(id. Roy en Harl). 
4 mit dtteghen [...] met : tusschen drieghen en met in het hs. ende door den corr. schuin zwart doorgeh. 
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manieren of sij di alsoe bedriegen moegen[.] Ende 
ist dattu in eniger manieren, of mit overlasten der 
pinen verwonnen wcrdes. of mit hoerer dreigen 
verveert, of mit loeften bedroghen a\so dattu hem 

>/. ty^b j volbordes. l| soc bistu verloeren mit lijve ende mit 
ziele[.] Mer setstu gueden hope inden geloeve 
fllsoe dattu noch mit pinen noch mit dreigen noch 
mit hoeren loeften niet verleidet en werdes. Mer 
dattu se veronwcrdcs als niet soe en saltu allenc 

io niet gereynicht werden van alle dijnen sonden. 
Mer du salste oec sien die tormenten die bereit 
werden den sunderen *nde die ruste daer die ghe- 
rechtigen in verbliden[.] Heb altoes god in dijnen 
ghedachten. Ende als sij dij pijnen soe rope an 

75 onsen here jhesus cristus. Want om dat anropen 
[van] desen name soe salstu te hants van desen 
pinen verleest werden. Want wij en mogen hier niet 

2 overlasten : zie K. 

g saltu : hs. sal aan het einde van den regel. 

16 [7’rttt] : niet in hs. Misschien stond er deses namen 

BI 2-J mit groetheit der p. 4 geloften bedragen 
4-S Also dattu hem volbordes ontbr. 5 verloeren : 
vei laren 6 haep inden geloef tforen geloften 10 alle 
ontbr. n salste : salte 13 altoes in verbliden — 
Hebt got altoes 75 jhesum crislcm (sic) 16 des na¬ 
men — saltu te bant 17 Want ontbr. 

te smeyken of si dy also hoenen mochten ende 
eest dattu mit eyniger manyeren of mit overlast 
der pijnen verwonnen woerd es of mit dreyghen 
verveert of mit geloefden bedroeghen[,] also dattu 
hem geloves[,] so saltu vervaren mit ziele ende 5 
mit lijve[.] Mer setstu gueden hoep inden gelove | 
also dattu mit pijnen noch mit || dreyghen noch tl. 36b 

mit hoeren beloeften niet verleydt en werdes mer 
dattu si veronweerdes ende voer niet en achtesj 
so en saltu alleyne niet ghereynicht werden van 10 

alle dijnen sonden Mer du salt oec sien die tor¬ 
menten die bereyt sijn den sonderen | ende die 
rast daer die gherechte in verblijden | Heb altoes 
gode in dijnen ghedechten | ende alsi di pijnen so 
aenruepe onsen heer jhesum cristum want omme 75 

dat aenruepen van desen name so saltu te hant 
van desen pijnen verloest weerden | want wi en 
moghen hijr niet langer by dy blijven mer wi 

7 dy : boven den regel bijgeschreven met aanw. 

6 mit : overal geschreven mj 

8 niet : hs. r ^ eveneens regel g en 18. 

A 6-8 maer setti al uwen hope int geloeve so dat 
gi haren tormcintennc nocht dreigene nocht geloof- 
ten niet en wijet 8-9 mer dattu si veronweerdes ende 
voer niet en achtes ontbr. 10 ghereynicht : gesuvert 
/0-/7 van uwen sonden //-•.? gi selt sien die pinen 
13 daer hem die gerechtege altoes in verbliden maer 
hebt 14 in u gedachte — alsy u pinen 15-17 acn 
roept o. h. Jhesus Xristus altoes gi selt vloes verlost 
werden vanden tormcinten 17 want ontbr. 18 dy : u 

H* 
veronwerdes alse [...] niet gherekent. so en saltu niet alleyn sijn ghereinnicht van dinen sonden. mer 
du selte oec sien die pinen die den sondaren bereit sijn ende die ruste daer die gherechtighen in 
verbliden. heb altoes gode in diner ghedenekenisse Ende als si di die pine aen doen. so aen rope den 
naeme ons heren jhesu cristi ende thans om dat aenroepen des namen ons lieren saltu verlost 

bi.69.i 5 werden vanden pinen[.] Ende wi en moghen hier niet langher bi di bliven. mer||wi bevelen di 

i abc [...] niet: tusschen deze tltee woorden in het hs. als eveneens doorgehaald. Er is misschien ook hier eene 

fout. Men vergelijke //’. Roy : se<l constanter quasi nichilum contempseris. 

0 
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blyvcn mcr wyr bevelen dich dein almechtigen 
gode[.] Ind alsus do sy desem manne de benedixie 
gegeven hadden so giengen sy evvecli van eme[.] 
Dese ritter de alsus gelccrt was zo derc ritler- 

5 scha ff van noywcr manieren de[...] vurmails intgaen 
de lude streyt Hey was zo hantz menlicher zo 
stryden intgaen de duvele[;] myt den wapenen 
cristi verheit hey versichert willich van dem duve¬ 
len [...] eme eyrst zo deme stryde roiffen souldcn[. 

io Hey was gecleyt mitdempanserdcrgerechticheit[;" 
ind mit |l der boffen der verwynengcn md der 
eweger selicheit wart der gedanek verloist als dat 
houfft myt eyme helmc myt dem schilde des 
gelouven der in bcdeckdc[.] Want hey hadde dat 

75 swert des geystes dat wort godes dat is ynnent- 
lichen an geroiffen onse lieven heren jhesum 
cristum Dat[...J hey in bieschirmde mytkonynck- 
lichcr sicherheit dat hey neit en woerde ver¬ 
wonnen van der vyande anvechtige[.] Ind de 

4 zo dere : hs. zo der re; de r van der is gc.xptingeerd. 

5 de : hs. de hie 

7 stryden intgaen : intgaen verb. uit intgan; de c boven 

den regel tusschen a en n bjgeschr. z. aan-o. 

9-io duvelen : hs. duvelen wikken; dit wikken is 

verb. uit eyn, dat uitgekrast en waarboven wiiehen met de 

griffel is bijgescht even. 

12 verloist : dit woord hebben de meeste teksten ver¬ 

keerd vertaald uit het Lat. redimitur. Alleen Hl heeft het 

goedt terwijl 11* een vorm heefty die in klank er op gelijkt; 

redimo = verlossen, maar ook = omgeven, omkransen b. v. 

sertis redimiri et rosa. 

14-15 dat swert des geystes : zie over deze p laats de 

tekstbcsprekuig. 

17 Dat [...] : hs. Dat dat 

18 woerde : verbet, uit worde ; de e boven den regel 

tusschen o en r bjgeschr., z. aanw. 

bevelen di den almechtighen gxl[.] Ende al lus 
doe si desen man die benedixie ghegheven had¬ 
den. so ghengen sie en wech van hem ([ Dese 
ridder die aldus gheleert was toe der riddersop 
van nijcr manieren, die wileneer nnnlic teghen 5 
die inenschcn vacht hi was || te hants bereit man- 
liker te striden tegen die duvelen[.J Ende milten 
wapenen cristi ontbeide hi versekert. Welke vanden 
duvelen hem ierst te stride roepen solde. Hi was 
ghecleedet mitten patissier der ghercchtichcit. ende 10 

mit hopene der verwiningen ende der ewigher 
salichcit 7t/aert die ghedachtQ. verloset. <7l.se dat 
hoevet mit enen helmc mitten schilde des shelo- 
ven die en bedectc. Wante hi had [t/i/] sweert des 
gheestes dat woert goeds, dat is innichlic anghe- 75 
roe])en. onsen lieven heren jhesum cristum. dat hie 
ne bcscherme mit koninekliker versekerheit. dat hi 
niet cn worde verwonnen, vander viandc anvech- 

2 die en benedixie zijn door een verticaal zwart 
streepje van elkander gescheiden. 

6 hi was is in margine naast vacht bij geschreven ; het 

staat als reclame ook onder aan de blaJz. in margine. 

12 verloset: zie hierover de aantsekening bij Ken H 
ook over den volgenden regel. 

16 jhesum : voluit geschreven^ cristum niet (xpm). 

/7 koninekliker v.: de Latijnsche teksten hebben : regio 
munimine; zie I3r. 

18 vander en viande zijn door een verticaal zwart 

streepje van elkander gescheiden. 

Br / god : got .? so ontbr. — ghengen : gingen 
4 ten ridderscap 5 wileneer : wilnecr 6-7 toe hant 
ghercct manlickc (lees manlicker?) 7 tegen den d. 
7-8 myt cristus wapenc 8 Welke : welc t) ijrst toe 
striden 10 mytter panser 11 hope der verwynninge 
ende vanden ewigen 12 waert : wei t 11- 3 verloist 
als dat heeft (lees: hoeft ?) 14 hem bedccten want 
hy hadde dat s. 75 geesten 1516 dats devotclic aen- 
gcropen ui lieven ontbr. 16-17 hy hem beschermde 
/? conentlicker sekerheit {lees : concnclikerpj 18 van¬ 
den vianden die hem aenvechten 

H* 
den almachtighen gods zonef.] Ende aldus doe si die benedictie ghegheven hadden desen man. 
so ghinghen si wech van hem[.] Dcsc ridder die aldus gheleert was tutter ridderscap van nyer maniren 
die te vuren maiilic teghen die menschen vacht. 7c*as thants bereit manlic te striden teghens die 
duvelen, ende mitten wapen cristi. so onbeide hi vele vanden duvelen die hem eerst te stride ropen 

5 soude[.] Die ridder was ghecleet mit een panzeer der ghercchtichcit. ende mit hope van verwinnen | 

3 manlic {tweede): lees : manlicker? Br = II*, Co : virilius. Ba heeft echter den stellenden trap, Roy : uirililer. 

4 vele : de laatste e is verbeterd uit ct het bovenste streepje der c is uitgekrast en de corr% heeft dan de e gevormd. 
Het was goed vele ; Roy ; quis clemonum. Zie Nen var. op IV van Br. 

5 verwinnen | ; hs. ver winnen | ; streepje met rood stipje. 

bt. JOt 
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*/. 174c langer blijv || cn bij dij [...] Mcr wij bevelen di den 
almcchtigcn gode: Ende aldus doe sij hem die bene¬ 
dictie hadden ghegeven. soe ghingen si cn wcch 
van hem. Drse ridder die aldus gheleert was toe 

5 nyeer matiiere der ridderscap Die wilnecr manlick 
> tegen die nienschen vacht, hi was tc bant bereit 

manliker ten stride tegen die duvelen. Ende mit 
den wapenen cristus versekert ontbeide hi welc 
vanden duvelen hem irst te stride ropen solde : 

10 Hi was ghecledet milten panser der gerechticheit[.] 
Ende mit hopen der verwijnningen. ende der ewi- 
ger salicheit wart die ghedachte vcrloest als [...] 
dat hoeft mit enen hclme. ende milten schilde des 

pi /ryrf gloven die en be || dectcn. Want hy hadde dat sweert 
des geestes dat woert gods. dat is ynnich anropen 
ons heren jhesus cristus Dat hi en bescherme 
mit kotiinckliker versekerheit. dat hi niet ver¬ 
wonnen en werde vanden anvcchtenden vianden[.J 

bevelen di den almechtighen gode[.] /Tnde aldus 
doe si hem die bsnedixie ghegeven hadden so 
ginghen si ewech van hctn[.] Dese rïd Ier die aldus 
geleert was tot nuwer manveren der ridderscap | 
<lie wilenecr manlijc vacht teghen die minschen | 5 

hi was te hant bercydt manliker te vechten teghen 
die duvelen ende milten wapenen cristi versiekert 
ontbeydt hi wilc vanden duvelen hem eerst ten 
strijde ruepen solde | hi was gheclcydt ruitten 
halsberch der gherechticheit[;] ende mit hoep der 10 

verwenninghen ende der cwigher salicheit waert 
die ghedachte versiert | also dat hovet mit evnen 
lielme ende mitten schilde des geloven die hem 
bcdccten[.j Oec hevet hi des hcyhgeu glieestes 
s\veeit[,] dat ist woert godsf,] want hi mit begheerten /> 
acnricp onsen heer jhesum cristum dat hijne moest 
beschermen dat hi niet cn woerde verwonnen[.] 

1 [...] M^r wij: vóór Mer wij in het hs.: mer wij | ven, 
rood door gehaald ; de kopiist bemerkende dat hij de laat¬ 
ste letter greep van blijven uit den voorgaande n zin heeft 
herhaald, rs met den nieuwen zin opnieuw begonnen. 

5 maniere : in het hs. uit manieren vet beterde de slot-n 
is zwart, schuin op rood% waterpas doorgehaald. 

7 ten stride : hes : te stri len ? Co: virilius certare, R>y : 
uirilitcr certare 

9 hem : aanvankelijk overges/a^en, naderhand in 
margine bijgcv% met annwijzingsteckens, rood op zwart. 

12 verioest: zie K — als [...] : hs. aist 

14 hy : boven de y staan twee punten. 

15 anveebtender. : *V vertaalt hier m*er in overeen¬ 
stemming met Co en Roy ; ne ab adversariis infestantious 
superetur, Hnrl; ut ad. i. non s. Ba heeft een wending, die 
aan K en JVdoet denken : intreoulus auversariorutn pre&to- 
larur coiiflxtum. //l * 3 4 laat iets weg. 

BI / mit dy 2 gode : gade — hem : om mental 
3 doe g. 4 van hem ontbr. 4-5 tol nyer manieren 
5 manlick : menlie 7 manlicker te striden 7-8 mitten 
wapen cristi versekert verbeyden 8 welc : welker 
9 hem ontbr. — iersten ten s. // mitten hacp der 
verwinninge gedachten v. als 14 die om bedect 
13 dat is d. w. gads 16 jhesu cristi - om beschermden 
17 versekertheit 18 worde van anvcchtinge der viande 

2 hem : Co en andere Lat. teksten als Hart en Riy 
hebben virof dat in K, IVen //* door mm is vertaald. 

4 nuwer m. d. r. : Co. R>y en //art: ad novi geueris 
miiitixm; zie de andere teksten. 

6 hi t het bovenste gedeelte der h is horizontaal rood 
doorslreept en boven de i staat n iast de zwarte, een 
roode Punt. 

<? wilc : de c misvormd tot o 
9 hi w is ghedeydc mirten halsberch : is met eene eenigs- 

zins kleinere letter geschreven. 
12 versieri .* z>e K aant. 
17 beschermen : de ontere trkden he^en nog de ver¬ 

taling van het Lat. : regio mmuiiiiite. 

A / di : u. 1-3 ende doen gebenendidense den 
ridder ende gingen wech .? van hem ontbr. 3 ft die 
nu geleert es toet desen ridderscape ende die te voren 
die mannen manleec bestreet es nu gcrcet noch man* 
lcecker te stridene jegen 7 ende ontbr. 7 9 met 
gods wapenen gewapent so beit hi daer na welc der 
d. hem ierst roepen sal te kam pc 9--3 hi heeft den 
halsberch der gerechticheit ende den hope des ver- 
winnens sijn gedachte cs geciert metier eweger sali¬ 
cheit ende onder den schilt des gcloeven (Deze ver¬ 
korting is erg ongelukkig.) 13-14 die hem bededen 
ontbr. 14 tscheilichs ghees /5-M mit begheerten 
ontbr. ift Jhesus Christus niet verbogen. 

ende vander ewcliker salicheit wort die ghedachte ghctrocst als dat hoeft met enen lielme ende 
tt.yca metten schilde van ghelove || die hem bedeck[/]en. Want hi luidde dat zwaert des glieestes. Dat 

woert goeds dat [...] devoetlic aen gheriep onsen here jhesum cristum dat hi hem bescherme 
mit coenlick versekerheit dat hi niet verwonnen en worde vatidcn vian['/*#] die hem aenvechten sullen 

I gh?troest .* heeft er eerst gestaan verlo»«t en is dit op onoordeelkundige wijze verbeterd, zoo.lat er een min of 
meer duidelijke beteekenis aan gegeven werd? Zie Ken //•. 2 bedeck[/];n : hs. beJ*ckei. 

3 dat [,..] devoetlic : tussen, deze twee woorden staat in het hs. u zwirt doorgeh., w larsch. door den corr. — gbi- 
tiep : door den corr. verbet. uit gheiopen, de o is uit gek., ie is tu de plaats er biven gesc-irde uiig. e.i is schuin zwart 
doorgeit. De plaats is door den corr. zoo ve> beterd, dat er een zin ontstond, die niet bedoeld 70. is. Roy : ver Da n dei, 
dtuote uiieïicet inuocans dominum ihesam christum... Men zie de andere teksfen. 

4 coenlick : Lat. ; regio inuuimiiie: oe.dick ts dus zotarseb. fout. Zie Br. — niet : dit woord is door den corr. in 
margine bijgevoegd met aattw. — via;i[f/V//] : hs. vtant; zie Br. 
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tl. ///o 

tl. 70b 

goederterenheit en bedroich in neit </er neit bedre- 
gen en konde de gene de in yn betruwen 

Dit is de eirste pyne van ij striden 
de hei hadde intgen de duvelen 

5 [Z/]o dese ritter alsus gesacht was ind alleyne 
[...J sas in desem sale onvertzaget ind verbeit des 
strytz der duvele so hoirte [//<?y] gereynge all omme 
in dem huse eyn geruchte als afT alle de wcrelt 
bedde gewest beroert[.] Als in dochte. so hadden 

Jo alle || de Inde ind alle dcycre [...] van der werelt 
van der sec ind van der lucht myt alle yrre macht 
geruchte zo samen gcmacht sy en bedden [...] 
geync merre geruchte mogen machenf.] Ind en 
hedde hey myt der kraft gotz neit beschirmet 

*5 geweist hey hedde myt dem geruchte uis syn 
synen gecomen Ind na dem anxste van alsulchem 
hoeren so valgede dar na cvn enxtlich ansien 

5 [£>]»>: de plaats voor de D is opengelaten — was ind : 

Co en Roy ; Miles igitur, ut dictum est, cum in domo solus 

sederet. Misschien is dat ind een vertaling van een Lat. 

voorbeeld als Harl, waar de zin luidt : cum ita instructus 

atque in domo solus sederet... 

S'6 alleyne [...] : na alleyne het woord jnjj (= s -|- 2), 

fout voor [as, zwart door gehaald. 

10 deyere [,..J : verb. uit dyere, de e boven den regel 

tusschen de en y bijjeschr., z. aanw ; na deyere in hs. het 

woorddeyre — werelt : na dit woord een met de gei fel in 

het papier gedrukt streepje. 

12 helden [...] : na dit woord myt, half uit gekrast. 

17 enxtlich : Roy% Co : horribilior, Ba, Ar, ILrrl: hor- 

ribilis; N heeft een positief ook BI. zie //*. — ansien enz. : 

zie Hx ; Roy : horribilior demonum uistbilis aspectus, Harl: 

horribilis demonum visus 

tingen[.] Ende die goedertierenheit bedroech en 
niet. die niet bedrieghen en can die gene die in 
hoer betruwen 

Die ierste pine was van tween stri¬ 
den die hi had mitten duvelen 5 

Als dese ridder alse ghesecht is. allene sat in 
desen huse onversaghet. ontbeidende der duvelen 
strijt. so hoerde hi [...] haestelic om lanc dat huus 
een gheruchte. also of alle die werlt had gheweest 
in enen beroeren. Want also hem dochte || hadden 10 si.rot 

alle menschen endc alle beesten vander werlt. 
vander see. ende van der locht. mit al haerre 
machte te samen gheruchte ghemaket si en had¬ 
den gheen meerre gheruchte moghen maken [.] 
Ende en had hi mitter cracht goeds niet bcschcr- 15 
met gheweest hi had mit dien gheruchte uut sinen 
sinne gheweesen Siet na den anxte van dusda- 
ncn horen, so volghede daer na een anxtelikcr 

S hoerde : Co, Harl en Roy : Caepit audiri tumultus 

cf. Br% N% BI, I/{ — hi haestelic : na hi de letter h, 

aan het einde van den regely rood door gehaald. 

10 Want enz. ; Co, Harl, Roy ; Etenim «i 

/ƒ alle menschen ene. : Roy : omnes homines omnia 

animantia tene. maris. et aeri?, Harl; omnes homines et 

omnia anima’ia et bestie; 7/1 heeft een afwijkende verta¬ 

ling; He ook ƒƒ*. 

ij ghemaket : ghe- ir in margine naast ghenichte, 

laatste woord van den regel bij geschreven met kleine teller; 

de kop. had hel blijkbaar vergeten. 

17 sinne.* hs. sinene; de e is rood door gehaald. — ghe¬ 

weesen : verbet, uit gheweest; van de t is onmiddellijk 

onder V schrijven een e gemaakt. — Siet : Co, Roy, Harl: 

Et ecce 

Br / 2 cn bedroech hem n. .? om betrouwen 
5 mytten duvel {lees : duvelen ?) 6 als gheseit 7 int 
huys S-g soc begonste men haestelic omtrent dat 
huys te hoeren een g. g als oft o-ro in beroren 
hed geweest w als om duchte n u werlt ende van 
der zee u locht : lucht — myt alle oirre m. /,? te 
samen ontbr. 14 gheen : en gheen /> myt goids 
cracht 16 den g. 17 syn gheweest hoeren soe 
volchden — na ontbr. 

H* 
ende die goedertierenheit cn bedroech hem niet. die niet bedrieghen en can. die ghenc. so wie in 
hem betrouwen. 

Die eerste pine was van twien striden die hi hadde mitten duvel. 
Als desc ridder aldus allcyn sat in dese huse al onversaghet onbeidende der duvelen stiiele. so 

5 hoerde hi haestelic om dat huus een gherucht. als of al die || werelt hadde ghewest in een beroeren. 

j duvel : /cfs : duvelen ? Zit Br : mytten duvel. 
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Ende die guedertiercnheit gods en bedroech hem 
niet. die niet bedriegen en mach die ghene die 
gherechtelic in hoer betrouwen 

Die ierste pine 

5 ALs die ridder als gesecht is. alleen int huus sat 
onversagt ontbeiden[...]de der duvelen strijde soe 
begonste hi haestelic le hoeren om lanc den huse 
een gherucht Als of alle die werelt in beruer[///]ge 
had gheweest. Want || al hadden als hem dochte 

10 alle menschen ende alle beesten der werelt ende 
der sce. ende der locht te samen mit al hoere 
macht gherocht gemaect. si en hadden geen meere 
geruchte moegen maken[.] Ende en hadde hi 
mitter crachte gods niet beschermt gheweest hi[...] 

/5 had milten gheruchte uut sijnen sijnne ghecomen. 
Siet na desen anxt van dusdanen hoeren soe 
volgeden daer nae een anxtelic ansien vanden 

5 ALs : de A is onderst reept, 

6 onibeuiciJe : in het hs. : ontbeidendende 

7 begonste : .V vet taalt het Lat. van Co, Roy, Harl; 

zie JVen de andere teksten. — haestelic: Roy : subito ontbr. 

in//1. 

8 beruer[//j] »e : hs. beruernige 

14-15 hi had : in het hs. verbeterd uil hi en hadde, 

on en de zijn rood op zwart doorgehaald. 

17 anxtelic : zie K. 

BI i gods ontbr. 2 die nyemant b. 5 als voer 
gcseecht 6 on verveert ende wachten d. d. 6 7 Doe 
begonde hi haestelicken tc horen om dat huys 
8-9 bcroerynghe hed gewest 9 hadden: hedden vaak 
9 10 als om docht al menschen ende al besten der 
werlt n ende indcr — al ontbr. 12 gherocht: gerucht 
— hadden : heden {sic) 13 hadde : hed 14 gods : gads 
meestal — gheweest: gewest 15 sinnen g. /; nae 
ontbr. cf. Br. 

Ende die guedeitierenheit || die nyemanne cn tl. 37a 

bedrieghet die hoer betruwet si en bedroege 
hem niet 

Die ierste pijne was van .ij. strijden 
die hi mitten duvelen hadde 5 

Alse aldus dese ridder alleyne sat int huys 
mit eynen onversaechden moede beydende nae 
tghevecht vanden quaeden gheystcn So begon¬ 
ste hi te horen ommetient gheen huys eyn alte 
cyslic[...] bcdruysch also ochte alle die werelt in J<> 
roeren waer Hem dochte wel sekerlijc al maec- 
len alle minschen ende al dat leeft I bevde in die 

* 

zee ende daer buyten al lioer machte teynen 
ijadere eyn bedruyssche so en mochten sijt niet 
meere maken[.] Ende en hed hi hem niet bescher- 15 

met mitter godliker doecht Ende oec dat hi geleert 
was vanden voerseiden mannen hi waer vanden[...] 
eyseliken gcruechte[...] uut sijnen sin ghecomen 
ende in onmachte ghevallen Ende nae dat evselike 
hoeren volchde eyn voel eyselikcr aenschouwen 20 

6 Alse aldus enz.: Co en Roy ; ut dictum est. Zie Rz 
en K. 

9 ommetrent gheen huys : vetb. uit omme gheen huysj 
trent boven den r*gel bijgesch. met aanw. 

10 eysiic : na eyslic is op het einde van een regel 
ghe zwart op rood geexpung, en zwart en rood doorgeh. 
Aan het begin van den volg. regel is beciiuycht zwart 
en rood geexpun^. en rood doorgeh; in margine links 
daarnevens geschr. : bedruvach 

12 leefc | : streepje rooi op zwart. 
JÖ-J7 Eudc lot hi: deze zin ontbr. in de andere teksten. 

Roy, Harl en Co ; el a viris prae<hctis Commodius instrue- 
retur. Ba: Vndeniüi premonitus fuisset et premuniius a vins. 

17- 18 v.inden [...] eyseliken : tnsschen deze twee woor¬ 
den g loodrecht rood doorgehaald. 

18 geruechn [ ..] uut : tnsschen deze twee woorden is bi 
waer roodgeexpungeerd en doorgrhaald\ 

18- 19 uut tot Ende nae : zie H8. 

A 2-j beti uut sien bedriecht hem niet 4-5 Dc titel 
ontbr. 6 in dit h. 7-8 na tgcenecht lees : tgevecht? 
8 pdoen begonste h.t.h.omtreint p-.oalte eyslic ontbr. 
10 gedruysch als 12 mcinschen 13 oec daer buyten 
i3-:j teenen male een gedruyschs 15 Ende: maer en 
hadde [hi] hem 17-■'* vanden eyseliken gcruechteow^. 
1819 uut sijnen sin ghecomen ende ontbr. 20 voel: veel 

Want hem dochte al hadden alle die menschen vander werelt ende alle diert uuter zee ende vander 
lucht al te gader een gherucht ghemaect si en hadden gheen meere gherucht moghen maken[.] Ende 
en had hi mitter cracht gods niet beschermt gheweest hi had vanden gherucht uut sinen sinne 
ghevallen. Siet na den anxte van dusdanighen horen, so volghede daer na [ce/i] anxtelike aensien 

j had : de h staat op eene uitkrassing, op een letter d 

3’4 uut s. s. ghevallen : Royp Harl: ameotaretur. H1 vertaalt dit tweemaal; IH geeft een soort samentrekking 

van de dubbele vertaling van ƒ/*. 

4 [een] anxtelike : in hs. is aoxtelike verbet, uit anxteliker; de r is uitgekrdoch nog zeer goed herkenb. Zie K. 
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van duvelen Want sionlieh begondc in den sal zo 

comcn eyn ontzelliche schare van duvelen van 
«ruwelichcr forincn Mit schei tzen ind mit spotten 
begonden sy [...] in zo groissen Ind als [...] by 

5 laster eme zo sagen [:] binder lude de ons dienent 
en comcn ncit zo ons dan na deme dodej.;J her 
om syn wyr dvr schuldich [merre] loen zo geven 
dat du onse [...] geselschaff der du ernstlichen 

* gedient II hais wouldes alsus sere eren dat du den 
to dach dyns doitz neit en wouldes verbeiden «er 

dat du dvch ons levendich leveren wouldes dyn 
lyffind dyn selc zo samen[.] Dit hais du gedaen 
om merre loen zo ontfangen her om saltu over- 
vlodich ontfangen dat du van ons verdient hais 

'5 Want du bis her gecomen om dat du vur dyne 
sunden pyne salt liden[.] Du salt haven myt ons 
dat du soiches verdreis ind droevicheit Mer 
nochtant om dat du ons bis nu zo hais gedient 

. Sy r 1 • tusschtn deze Utree -woorden de letter e 

als r.-.l: ”a ditVPOrd he* Scu‘roor by’ door?eirast- , 
tf dode : na dit woord een streepje; cf. bov. na werelt. 
. svn schuldich : Co, Roy en Hart: debemus. Zie 

jj, _ („en ; verb. uit loens ; de s is uitgekr. - [merre] 

Co Roy, Hart: maiorem 
^ onse [...] : na dit woord, aan het begin van den vol- 

g‘ndtQ peXmT-Js : Co : sc.uisti, Roy; descruisti, Harl: 

BO“ A'9.ZoJLs sér<v. verheiden : Ar. alsus sere eren dat du 

den den dach dyns doitz neit eo wouldes alsus sere eren dal 

du verbeiden; de woorden die in den tekd hooren ; dat du 

den dach dyns doitz ncit en wouldes verbeiden zyi met de 

griffel omlijiui. 
n onifangen : na dit woord een streepje; ef. reg. 6. 

IVU nvervlot)ich : de o van vlo door uitkr. verb. uit e. 

/5 dat dn vur : du eerst ver?., daarna boven de v van 

vur met de griffel bijgeschr., z. aanw. 

17 soiches : na dit woord een streepje. 

lS nnchtani : verb. uit rachlar.t; de a is tot een inktvl. 

samengevl. en de kop. heeft er eeve o boven geset. 

tl yoc 

ansiene vanden duvelen. Wantc sienlic betonde 
int huus te comen ene ontellike veelheit van duve¬ 
len van eyseliker formen. Ende schaterende ende 
spotten[...]de begonden se ne te grueten. ende alse 
bi lastere hem te seggene. Die ander menschen 
die ons dienen, en comen niet tot ons dan na der 
doet. Hier om sin wi di schuldich ineerren loen te 
gheven dattu onse ghcselscap. der du eernstelic[...] 
ghedient heves woldest dus seer eren. dattu den 
dach dijnre doet niet en woldes verbeiden, mer 
dattu di levendich ons leveren woldes dijn lijf ende 
dijn siel te samen. Dit hebste ghedaen omrae 
mcerre loen tontfacne. Hier omme salstef...] II over- 
vlodelic ontfaen dattu van ons verdient heves. 
wantedu biste hier ghecomen om dattu voer dine 
suilden pine[...] salste lyden[.] Du salstc hebben 
mit ons dattu soekest. verdriet ende drotfheiden. 
Mer nochtant om dattu ons tot nu toe heves 

to 

j schaterende: Roy ; cachinnando 

4 spotten[,..]de : hs. spottenende 
8 eemstelic [...] ghedient: na eernstelic aan het einde 

van den regel de eerste neer haal van eene letter g rood 

op zwart doorgehaald. 

/j salste [...] t na salste de letter gr. over, zwart door¬ 

gehaald en zwart geêxpungeerd; de kop. kon op die bh. 

het farische woord overvlodelic niet meer schrijven: daarom 

haalde hij de eerste letter gr. door en herschreef het gan¬ 

se he woord op de volgende bh. 

ï6 pinc [...] ; in het handschr. staal tweern uil : salste 

Br / want meestal — begonden - veelheit; vocl- 
heit 3 anxtelicker formen — schaterden 4 sy oen 
5 te : toe vaak 7 hijir om sijn 8 deer du ernstelicke 
q hevest woldest 10 woldes : woldest maar in 11 woldes 
12 hevestu 13-14 overvloedich 15 biste : bist 16 sal¬ 
ste : salt — du salt hebn 17 droeflheit /s* toe ontbr. 

H1 

1 1 1 Wnnt cïpnlir betonden in dat huus tc comen ene volheit van duvelen van yserliker 
vanden dut*mu" jc endé^ï" e"de blonden si hem te groeten en,le te segghen., «e ander 
tomen, en e purende «nde V, te^ ^ ^ „a,|„ doe,[...][:] hier om ttijn wi schuldkl, d, 

meerc loen *te geven dam, onse gheselseap die du nersteliken dienste woudes dus eten dattu den 

--'TTTZhurSI, van do o is er ton uitkra<si"f, zoodot te op een e gelijkt. Er is misschien velheid 

bedLiTT^^^^ —o'* 225'2’ ^••VOeiheit - yS"!iker: fySCHke,i 
formaium deformium. het h, dattu onse *<rr ./,» kop. rood op zwart doorgek, blijkh. stonden 

deze woorden It 'voorbeeld oP den volgenden regel juist eronder. - di: *. «rr. « ytmgzm b,gevoegd. 

hl na 
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duvelen. Want sienlic begonsten int huus te comen 
een ontellicke voelheit van duvelen, van eyseliker 
formen. Al schaterende, en bespottende begonde 

/75* si on te grueten ende in laster hem toe 1 te seggen. 
5 Ander menschen die ons dienen, en comen tot 

ons niet dan na der doet. Hier om sijn wij dij 
schuldich meere loen te gheven dat du onser ghe- 
seiscap der du ernstelic gedient heves aldus seer 
eren woldes. dattu den dach dijns doots niet 

to verbeiden en woldes. mer di levende ons leveren 
woutste lijf ende ziel te samen [.] Dit hebstu ghe- 
daen om meerren loen te ontfangen Ende hier om 
salstu overvloedelic ontfaen den verdienden loen 
van ons Want voer dine sunden pine te liden. 

*5 soe bistu hier gecomen. Du salste hebben mit 
ons dattu suekes druefheit ende verdriet Mer 
nochtant om dattu ons tot nu hevest ghedient 

io*n roer dl levende ons leveren woutste : aanvanke¬ 

lijk overgeslagen, naderhand in margine bijgevoegd met 

roode aanwijtingsteekem, de meeste letters op den eersten 

regel der corr/ctïe tijn echter uiige loo pen, weshalve de 

kopiist dun eersten regel rcod heeft doorgehaald en er 

hem opnieuw boven heeft geschreven. 

\y ghedient: in het hs. verbeterd uit: ghedienst, de t is 

zwart op rood doorgehaald. 

BI i begonden si int 2 veelheit van bosen geesten 
3 en : ende 3-4 begonden si om 4 toe ontbr. 7 schul¬ 
dich : schuldic 8 ernstelicken g. 10 levende: leven- 
dich 11 woutste : woldes — heves du g. 13 salstu : 
saltu is soe ontbr. — salste : salte 17 tot noch toe 
heves 

vanden aensichten alle der duvelen Hi sach dat 
tallen gaten insloech onvertellike van leliken duve- 
len[.]^ll spottende ende al bescherende si hem groe¬ 
ten ende seiden[:] Dit achten wi hem te schanden 
Ander lude die ons dienen en comen tot ons niet 5 

dan nae hoere doet[.] Daeromrae solen wv di be¬ 
teren loen gheven dattu onser geselscap die du 
eerstlic diens so voel eren woldes doen dattu niet 

. en woldes H verbeyden den dach dijnre doet wei bi. 
dattu tot ons comen bes mit zeel ende mit [4w][.] 10 

Du heves ghedaen omme dattu te meeren loen 
, soldes hebben Ende daeromme saltu myldelike 
ontfaen dattu verdient heves Du bist hijr comen 
omme pijne te ontfaen | voer dijne sonden | ende 
seker du sals vinden dattu suekes o/ats druefheit /5 

ende rouwe Mer omme dattu ons noch voert 
1 

1-2 Hi ent. .* Roy ; uisibiliter etenim undique cepit innu- 
mera multitudo demonum irmere 

4 Dit a. w. h. t. schanden 1 Co : et tamqoam (Roy • 
quasi; per opprobium dicete. Zie Wen de andere teksten. 

5 en : verbet. uit ende; boven en is het afkortingsteek 
ken voor de uit gekrast» 

6 di : verbeterd uit die; de e is loodrecht rood op 
twart doorgehaald. 

10 Roy : corpus tuurn et aniroam slmul nobis tradere; 
tie IV. en de andere teksten. 

14 pijne : verb. uit pijnen; het afkortingsteeken voor 
de slot-n is twart doorgehaaltl% 

14-IS ende seker : de vertaling van een Lat. ergo of 
igitur. De andere tekst, behalve A hebben dit ergo weg gel, 

15 suekes : verb. uit sueckes; de cis twart geéxpun- 
geerd en loodrecht rood door gehaald. 

JL i van aldien duvelen 2 onvertelleeckenne 
2-3 duvelen tweemaal in hs. 3 albescheerrenden {lees: 
albeschcerrende ?) 34 groettende 5 Ander : andren 
5-0 die ons dienen ende komen int onse eer dan 
na h. d. (lees: en komen int onse) 6-7 daer om seldi 
betren loen ontfaen dat gi 7*8 dier gi ernstelike 
dient s. vele e. d. wilt 8 g dat gi niet verbeiden 
en wilt p den dach ontbr. — dijnre : der 1012 dat fy tons sijt komen met siele ende met live maer gi 

raeiet om dat gi te meerdren loen hebben sout 
(draeiet is zeker niet goed. Co. Roy : ut maiorem re- 
munerationem a nobis acciperes, hoe fecisti) — seldi 
mildeleecker (Co, Harl, Roy : abundanter) 13 dattu : 
dat gi — heves : hebt — gi sijt hier 14 dijne: u 
iS gi selt vinden dat ghy soect 16 dattu : dat gi 

dach dijnre doot niet woudes verbeiden, mer daltu levendich ons leveren woudes dijn lijf ende dijn 
siele te zamen. dit doestu om raere loen te ontfaen. dattu an ons verdient heves. Wantm bist hier 
ghecomen om dattu voer dinen sonden pine salte liden[.] Z?attu zoecs dat saltu hebben mit 
ons alse droefheden [,] mer nochtan om dattu ons tot nu toe hebste ghedient wiistu onsen raet 

2 Hier is voor dattu een tin weggevallen. IV : Hier omme Miste overvlodelic ontfaen; waarschijnlijk stond die 

tin op één regel en eindigde op dien regel met ootlaen; vandaar dat hij over geslagen werd. De corr. greep niet int 

omdat hetgeen hij las, wel een tin op levert. 

3 salte : oorspronkelijk in hs. saltu, de u is door den corr. in e veranderd; het vlg. saltu is onverbeterd. 
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woult du onsen rait doen ind weder keren so solen 
wir dyr dyt vur eyn gyffte doen dat wir dich soilcn 
leiden zo der portzen da du in quemes dat du 
levendich in der wedt dich verblyden moeges 

5 </attu all neit en verleises dat dyme licliam soisse 
is[.] Dyt geloefden sy eme om dat si in bedregen 
woulden myt anxstc off mit zarden Mer der gewaire 

*/. naa rittcr cristi || en wart myt anxste neit verstoisse noch 
mit smeychen vcrleyt want myt eyme starcken 

io moide veronwerde hey er dreuwen ind en [..] 
antworde en [...] zo mail neit als sie smychde 

Die y pyne we yn de duvelen wor¬ 
pen yn eyn vuyr 

[D]o de duvele sagen dat de retter si verun- 
15 werdeicht so grymden si grulichen up yn Ind sy 

machden op dein huse eyn also groisse vuyr 
[i]nd sy bundcn eme bende ind voisse ind 

ƒ doen : hs. döë; bij vergissing staat boven de o ook 

eene afkorting van n 

4 moeges : verbet. uit moges, de e boven de o bij ges ch. 

z. aan sc. 

6 si : verb. uit sy; de y is tot een inktvlek samengevl. 

en de kop. heeft er een i naast gezet. 

7 zarden : Co : blanditiis, ook Harlen Roy. 

10 dreuwen : verb. uit druwen; de e boven de r bijgeschr. 

z. aanw. — en : na en het woord woul rood doorgeh. 

11 ca [...] zo : voor zo aan het begin van den regel, 

eene slecht gemaakte z 

14 [Z7]o : de plaats voor de D is opengelaten. — dat 
de 2 de t van dat is rechts van de a boven den reg. bjgeschr• 

16 machden : den eerst verg 9 daarna boven op byge- 

schreven, z. aanw. 
17 [r]nd : hs. nd 2 het eerste streepje der n is haast 

een vlek, misschien is de i met het eerste been samengevl. 

ghedient. wilste onsen raet doen ende weder 
keren. [...] so solen wi di dit voer ene gifte doen 
dat wi di solen leyden ter poertenf...] daer du in 
quamest onverserighet dattu levende inder werlt 
di verbliden moghest dattu al niet en verlieses dat 5 
dinen lichame zuete is Dit beloveden se hem 
om dat sine bedrieghen wolden mit anxte of rait 
smekene. Mer die gheware ridder cristi en wart 
mit anxte niet bestoten, noch mit smekene ver- 
leydet. Want mit enen moede veronweerde hi 10 

hoer dreyghen. ende en antwoerde hem te male 
niet. als se smeecten 

van der ander hoe datten die duvele 
int vuer worpen. 

Doe die duvele saghen dat die ridder sie 15 
veronweerde, soe grimmeden sie eyselic op hem 
Ende sie maecten int [...] huus een alten groten 
vuer. ende se bon-1 den hem hande ende voete 

2 keten. so : tusschen keren en so het woordje so, 

dat de kop. tweemaal schreef% rood door gehaald. 

3 poer ten : na poerten de letter cf, aan het einde 

van den regel, rood op zwart doorgehaald. 

10 enen 2 lees : enen even zooals N? Lat. ; eodem 

animo. Zie ook K% Hx% H*. Br heeft ook : enen moede. 

12 zeen smeecten zijn door een verticaal zwart streepje 

van elkander gescheiden. 

16 De punt na veronweerde staat op eene uitkrassing. 

17 int : na int de letter h, aan het einde van den 

regel zwart doorgehaald. 

Br t wilste : wiltu 2 so solen : soe sullen idem in 3 
3 di ontbr. 4 quamest: quames 5 mogeste 7 sine: 
sy oen 78 anxt ende myt smeyken 9 smeyken 
ri on dreighen 12 smeyeten 13 14 Die ander pijne 
hoe dat oen die duvelen myt v. (lees : int, cf. IV, Br. 
288/7) w. 15 duvele : duvelen — sie ontbr. 17 een 
ontbr. —alten : alte 

w. 7od doen ende wederkeren, so sullen wi di || leiden totter poorten, daer du in quaemst sonder sericheit. 
dattu al levende inder werelt di verbliden mogheest dattu al niet verlieses dat dine lichame soet 
is[.] Dit beloefden si hem om dat si hem bedrieghen wolden mit anxten of met smeiken te ver¬ 
leiden. Ende die ridder mit enen stouten moede veronwrerde hi. haer drieghen. ende en antwoerde 

5 hem te male niet so wat si smei(V]ten. 

I ende 2 door den corr. in margine bijgevoegd. — wi di s deze twee woorden z 'jn door den corr. het eerste boven 
het tweede in marg. bijgev. Er is hier een zin weggev.% waarsch. om dezelfde reden als boven 288/i. Zie den tekst van JV. 

3*4 smeiken te vei leiden : waarschijnlijk te lezen : smeiken verleiden 
4 Na ridder is een zin weggelaten ; zie de andere teksten. 
5 smei[c]ten.: hs. smeiten.; boven de eerste e van dit woord is door den corr, een i bjgeschr. Roy ; blandienles. 
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|| wilstu onsen raet doen ende wederkeeren | soe 
sullen wi di een ga[r*] doen. dat wij dij ter por¬ 
ten leiden sullen daer du in quames onghesee- 
richt. </at du levende in die werelt di verbliden 
moeges. dattu niet al en verlieste.dat dijnen lichaem 
suet is [.] Dit belovede si hem. om dat sij hem bedrie¬ 
gen wolden mit anxt of mit smeiken Mer die ghe- 
waer ridder cristus en wart niet beruert of mit smei¬ 
ken verleidet. Want mit even mode veronweerde hi 
hoer dreigen. Ende en antwoerde hem te mael 
niet als sij smeicten 

Die ander pine 

DOe die duvele sagen, dat die ridder si ver- 
onweerden. soe grymde sij || eiselic op hem Ende 
maecten int huus een alte groet vuer Ende bonden 
hem hande ende voete. ende worpenen daer 

2 ga[x^] : hs. gaoc; Roy, Harl: pro manere 

7 sineiken : verbet. uit smeken, de i is boven den regel 

geschreven, 

p verleidet : verbet, uit verleidt, van de eerste t is een 

e gemaakt, en eene tweede t bij gevoegd; zie Bl, W, — even : 

vul aan enen en lees enen even m. ? zie dé andere teksten, 

7J DOe : D is onderstreept. 

75 alle : aanvankelijk overgeslagen, naderhand in 

tnargire bijgevoegd, vlak voor groet. 

Bl 2 een gave doen 3-4 ongequest dattu 5 ende 
dattu n. a. e. verlieses d. — lichaem : licham 6 gelaef- 
den sy om 8 cristi — niet mit anxt beroert p verleit 
cf. N — mit enen moede (lees: even of enen even m.?) 
10 antworden te mael /j duvele: duvelen — dat ontbr. 
14 doe grymmeden si eyselicke op om 

dienen soles wiltu onsen rade hoeren ende weder 
keren wi solen dy dat doen te lone dat wi di 
weder ongequetst solen leiden ter poerten 
daer du in quames dattu noch levende blijtscap 
moghes hebben in die weerlt So dattu doch niet 5 
alte male dat dijnen lichame versueten mach en 
verlieses[.J Dit geloefden si hem ommc datsijne 
mit vervatennyssen ochte mit smeyken mochten 
bedrieghen Mer die ghewarighe gods ridder en 
waert mit vcrvaerenisse niet versaecht noch mit 10 
smeyken niet verleyt Mer mit eynen sterken moede 
so versmade hi hoer vervaerenisse ende hoer smey¬ 
ken ende en antwoerde eyn twint albedalle niet 

Dander pijne hoe si hem in dat 
vnyer worpen ,5 

Die duvelen die hem aldus veronweerdt sagen 
vanden ridder[,] greysen eyslike op hem ende si 
maecden in gheen huys eyn anxtlic groet vuyer 
ende gebondenre hande ende voete worpense 

/-2 ende weder keren : hs. : ende keren weder met aan- 
wi/z. dat weder voor ende moet komen te staan, wat natuur- 
lijk eene vergissing is. 

j weder ongequetst : tusschen deze twee woorden 
in rood op zwart geëxpungeerd en rood doorgehaald, 

6 versueten mach : Co, Roy, Harl: suave est; IV en 
de andere teksten vertalen letter lijker, 

p gods ridder : Co, Harl, Roy ; miles Cbristi. 
u sterken : Co, Harl, Roy ; eodem animo. Zie IV, ƒƒ * 

heeft stouten. 
18 Co, Roy, Harl; maximi ineen dij rogum. 
70 gebondenre enz, : in het Lat. (Roy, Co) is een abla- 

tivus absolutus gebruikt : ligatisque mambus ac pedibus. 

A 7 soles : selt — wildi 2 wi selen u 2 3 dat wi 
u ongequest (hs. : onge quest) selen 4 daer ey in 
quaemt dat gi noch 5 nebben moecht — so dat gi 
6 alte male : algader — dijnen : uwen 6-7 mochte en 
verliest 8 met verveernissen ocht met smeekenne 
wouden p-/j en wert van verveernissen niet verveert 
no versaecht nocht van smeeckenne niet verleit maer 
met enen sterken moede so versmaedde hi haer ver- 
raeinisse ende haren smeeckenne en antwoerdde hi niet 
een twint 14-15 De titel ontbr. 16 duvelen : duvels — 
veronweerdt: versmaet /7 gi esen eyseleec 18 maec¬ 
den : maectpn 9 en vlg. ende bonden hem hande ende 
voete ende werpen (lees: worpen ?) desen ridder int vier 

H* 
Van die ander pine hoe si hem in dat wer vorpen 
Doe die duvelen dat saghen. dat die ridder al veronweerde, dbe grintenden si anxteliken [...] 

op hem ende si maechten int huus een alte groten vuer[...] ende si bonden hem handen ende voeten 
ê 

7 wcr vorpen : hier verb. de corr. weer niet. De w stelt hier dus v + u of v + i voor9 de v = w; cf. reg. 3 en 2S6// en 2 

2 anxteliken [...] : in het hs. stond oorspronkelijk aeuselic; dit woord is door den corr. zwart doorgeh. en daar- 

voor in de plaats in margine onderaan anxteliken geschreven, met aanw. 

3 vuer in het hs, stond dit woord eerst geschreven wer, de corr. heeft de eerste helft der w uit gekrast 

en boven rechts u bij geschreven ; boren reg. 1 verbeterde hij niet. 
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worpen in yn dat vuyr Ind myt yseren hoechen 
tzogen sy in her ind dar in[/] vuyr al roiffende[.] 
Ind do hey eirst int vuyr geworpe wart so leyt hey 
gware pyne Mer dys man [goi/s] de ombesat was 

5 mit der hulpen syns I conynges ind van den vur- 
gesachten Manen geleert[,] hey en [...] hadde neit 
vergessen der wapen der geistlicher rytterschaff[.] 
Ind do in de vyanden in dem vuyre breden so 
an reiff hey den name des heren ind zo hantz 

io wart hey van dem [...] vuyre verloist [als van yrem 
yrsten drcuiuen\ Do hey ons heren namen an 
geroiffen hadde ee men dat gesprechen kunde 
so was alle dat vuyr geleschet dat men eyne 
vuncken neit en soilde gevonden haven[.] Do 

*5 der ritte[r] dyt sach do wart hey stoltzer ind 
do satte hey vaste in syn hertze dat hey sy 
voitme neit me ontzien en woedden de hey 

1 worpen : hs. wor aan fut einde van den regel; voor 

en aan fut begin van den regel tem inktvlek, waaronder 

eent e — in yn dat vuyr : hs. in dat yn vuyr; yn eerst 

verg.% daarna boven den regel tusschen dat en vuyr bij ge¬ 

schreven. e. aanw. 

2 in[/] : hs. in: cf 3 int vuyr. 

3 int vuyr : int verb. uit in; de rubr. heeft na in eene 

t bygeschr. 

6 Manen i de M niet ge rubric. — hey en [..♦] : na 

en de letters ha; de h is slecht gemaakt en verb. uit een 

hoofdletter M; blijkb. wou de kop. nog eens het voorafg. 

Manen schrijven. 

io van dem [...]: na dem eene w 
10-11 [als van yrem ynten dreuwen] ; Roy : utpote de 

primo eorum a<sultu. 

12 gesprechen : ge eerst verg^ daarna boven den regel 

voor de [ bygeschr.% *. aanw. 
13 dat vuyr: dat eerst verg.% daarna boven vu bijge* 

schreven, a. aanw. 

IS ri«e[r] ; hs. ritte — dyt: verb. uit dat; de kop. heeft 

op de a een y geplaatst. 
17 De hey enz. : Marl: quoa per invocataooem tancti 

oom in is ita vtod cootpexk. Bü oooapezit komt {soms ooo- 

spidt) in Co en Roy voor. laat het weg. 

ende worpene int vuer Ende nut iseren haken 
toeghen siene al roepende, hier ende daer int 
vuer[.] Ende doe hi ierst int vuer gheworpen was 
so leet hi sware pinen Mer dese [...] man godes 
die omme beset was. mitter [...] hulpen sijns ko- 5 
ninges. ende vanden voersegheden mannen ghe- 
leert. hien hadde niet vergheten die wapenen der 
gheesteliker ridderscop[.] Ende do hem die viande 
int vuer brieden so an riep hi den goedertieren 
name jhesu. ende te hants wert hi vanden vuere so 

verloest alse van hoerre ierster dreigingen. Wante 
doe hi onses goedertieren beholders name an 
gheroepen had eer ment ghespreken cQnde. so 
was al dat vuer also ghelesschet. dat mens ene 
vonke niet en solde ghevonden hebbenf.] Doe die /5 
ridder dit sach. so wart hi stolter. ende sette vaster 
in sijn herte. dat hi se voertmeer niet ontsien en 

2 al roepende : op ratuur. 

4 dete [...] man : na dese de eerste neerh. van eene m9 

aan het einde van den regel rood op zwart doorgehaald. 

— dese man ent. \ Roy : Sed ubi dei tam regis sui ram mu- 

ninrine aeptus quam a prefatie uirii uuper instructus. 

5 omme : verbet, uit omm; de e is bov. de m bygeschr. 

met aanw. — mitter hulpen : na mitter een h, aan het 

einde van den regel rood op zwart doorgehaald. 

7 vergheten : staat op eene uitkróssing. 

8 viande : de v van viande staat op eene uitkrassing. 

q brieden : Roy, Co : torrerent. 

io ende : hs. en staat op eene uitkrassing. 

16 vaster: Co; constanter, Kheeft geen comp.% Roy; con¬ 

stanter animo proponent, Harl; hoe in animo proposuit; 

zie H«. 

Br / worpenen /-j Ende mit iseren haken toe¬ 
ghen siene al roepende, hier ende daer int vuer ontbr. 
4 swair pijne — man goids 5 om besat 5-0 conincs 
7 hy en had 7-8 wapen d. g. ridderscap Ende doe hem 
die viant 9 soe aenriep pwo guedertieren got jesu 
io-ti wart hy vanden vuer verloest ende van oirre 
//dreiginge /Jonsg. 12-13 aengeropen vaak 15 hebn 

ende worpen[en] II in[/] wer ende met iseren haken teghen si hem al ropende hier ende daer[.] Ende 
doe hi eerst int wier gheworpen was doe leet hi zware pine. Mer dese man goeds die omme beset was 
mitter hulpen sijns coninxcs ende vanden voerseiden mannen gheleert. hi en hadde oec niet vergheten 
die wapenen der gheesteliker ridderscap ende doe hem die duvelen int wier branden doe aen riep 

1 worpen[?n] in[l] : hs. worpen in; deze fout is ontstaan door de twee beteekenissen van in en omdat het woord 

op het einde van een regel staat. — wer : zie boven 836// 

2 wier : de corr. verbeterde niet, cf. reg. 4. 
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in £nde mit yseren haken trocken sij hem hier 
ende daer int vuer. Ende doe hi irst int vuer quam 
doe leet hi swaer pijne. Mer dese man gods die 
ombeseet was mitter hulpen sijns conincks ende 

5 van den voersechden mannen gheleert. Ai en had 
niet vergeten die wapen dergeestlicker ridderscap[.] 
Ende doe en die duvelen int vuer worpen, soe riep 
hi an den guedertieren naem jhesus ende te hant 
wart hij van den vuer verloest als van hoeren 

io irsten dreigen Want doe hij ons beholders name 
//. ryta angeropen hadde. soe was al dat fl vuer eerraent 

ghespreken konde alsoe ghelesschet. dat mens 
enen vonc niet en vant[.] Ende als die ridder dit 
sach. soe wart hi stolter Ende setten vaster in sijn 

75 herte. dat hi se voert meere niet' ontsien en wolde 

BI r-2 toegen si om h. e. d. al ropende 2 Hei eerste 
int vuer ontbr. 3 gods: gads 4 ombeseet: ombeset 
7-8 doe an riep h. 8 jhesu e. to behalders naem 
jj had doe 12 ghelesset dat 14 doe w. 

desen ridder in gheen vuyer ende mit yseren 
II haeken trocken sijne herwaert ende derwart doer 
gheenen brant ende riepen[.J Also saen als die 
[...] ridder tvuyer ghevoelde hadde hi groet pijne 
Mer die gewaernt was mitten wapenen sijns coninx 
ende oec vanden voerseiden mannen hijr te voren 
geleertf,] en hevet niet vergheten der wapenen 
sijns gheestlix ridderscap[.] Alse hem aldus sijne 
wedersaken int vuyer worpen so saen hi riepe den 
guedertieren name jhesu [,] waert hi te hant verle- 
dicht vanden brande | gelijc hi te voeren [mar] 
van hoeren rade Ende alte hant als hi aenriepe 
den guedertieren name jhesu also snel waert ghene 
brant geblusschet so datmen gheyne goemstre en 
solde hebben gevonden | i41se die ridder dit sach | 
waert hi voel te stouter Ende sette in sijnen moet 
dat hijse voertaen eyn twint niet en solde ontsien 

4 [...] ridder : voor dit woord fut begin eener letter d 

schuin zwart doorgehaald — (bevoelde | : streepje rood op 

zwart. 

7 niet: is. n> 

p worpen : zie JV. 
12 rade 1 Co, Roy : malta. Zie Wen Kevenals in n-ij 

als hi ent.: Co (Roy): pttsstmi Silvatoris «ai nomine. 

14 en : de e van en Ight veel op o 

16 sette: verb. uit setten; het af kortingsteeken voor 

de sloten zwart door gek. 

A 2 her weert ende gheinsweert 3-4 maer also 
saen a. d. r. tfier 4-s so groeten p. maer die vervaert 
was (lees : gewaernt ? Roy: septus) 7 heeft hi 7-^ wa¬ 
penen tsgheesteleez riddersscaeps (hs.; ridders scaeps) 
8-9 sijn wedersake (hs.; weder saké) int vier p so aen 
riep hi 10 goedertiernen id. 13 io»ti Jhesus ende hi 
wert vloes verlost // te voren was 12 ende also saen 
als /3 Jhesus also vloes 13-14 dien brant gebluchst 
14-1S geen geintre (sic) niet en soude hebben vonden 
i6 wert hijs vele te 17 ontsien en soude 

Jl. 7rb 

hi den guedertieren naem jhesu ende tehans wort hi vanden wier verlost als hi van haerre eerste 
drieghinghe wart. Want doe hi ons goedertieren beholders name aengheroepen hadde eer hijt ghe¬ 
spreken conste | so was al dijt wier also Q ghelesket dat mens ene voncke niet en solden ghevonden 
hebben[.] Doe die ridder dit sach doe wort hi[...] stolter ende settede vaster in synre herten, dat 

/ wier s tie boven en reg. 3. 

2*3 eer hijt gespreken conste : Co, Roy : dicto dtiu* 

3 conste | : streepje met rood stipje. — wier : tie boven £38/2. 

4 wort hi [•..] stolter : tussch. hi en stolter in het hs. st door den hop. rood op tw. doorgeh. aan het einde van den reg. 

bl. jSé9 

5 

to 

•5 
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sach dat hey so Hchtlichen verwan myt dem 
anroiffe des heilgen namen 

die dyrde pyne we in de duv-1| ele 
treckden van danne 

5 Alsus leissen de duvele dat huus ind myt 
groissem geruechte treckden sy den ritter myt in 
Ind do sy usgiengen so scheiden etzlichen van 
in ind etzlichen treckden den ritter lange durch 
eyn woyst lantf.] Z?e [...] erde was [...] swartz ind 

to dat lant duncker ind hey in sach da neit anders 
yne dan duvele de in treckden [.] Mer da weyde 
eyn bemendewynt den men nauwen hoeren moch- 
te[.J Mer nachtant myt synie scharpheit scheyn 
hey syn hettze durch zo boren Ind sy treckden in 

#5 zo dem eynde wart da de sonne zo mytzsomer op 
geyt Ind do sy dair comcn waren als in dat ende 
der werelt so keerden sy Q sich zo der rechter syden 
Ind sy treckden in durch eynen wyden dall int- 
gaen dat [...] suden dat was zo der stat wart 

5 iod myt ent. ; Co, Roy, Harl: cum ejulatu ct horrido 

tumultu; zie Wen de andere teksten, 

9 de erde : na de het ivoord erde rood doorgeh 

de t is bov. de e bijgeschr., en ook rood doorgeh. — was[...]: 

na was de letters [a en het eerste streepje der T,fout voor 

swar, rood doorgeh. 

ƒ/ duvele : lees : die duvele ? 

15 da : de a van da met de griffel verb. uit o 

19 dat ï na dat de letter d en de neer haal eener e 

wolde. doe hi sach dat hi so lichtelic verwan, 
mitten anroepen des hilighen namen 

Die dorde pine was hoe datten die 
duvelen trecten veer van daer |j */. /*• 

• 

Dus lieten die duvelen dat huus. ende mit ghe- 5 
roepe ende mit groten gheruchtc trecten si den rid¬ 
der mit hem Ende doe si uut gengen. soe sceyden 
sommighe van hem.ende sommighe trecten den rid¬ 
der lange, doer een woeste lantscap. D\c eerde was 
swart ende dat lanscap was donker, ende hi en sach to> 
der niet anders in. dan [...] die duvels dene trecke- 
dcn. Mer daer weycde een bernende wint. dien men 
nauwe horen mochte[.] Mer nochtant mit sijnre 
scherpheit scheen hi sijn herte doer boeren Ende 
si trcctene toe dien eynde wert daer die sonne to '5 
mid somer op gaet Ende doe si daer ghecomen 
waren, alse int eynde der welt. soe kierden si hem 
ter rechter siden wert of Ende si trecten doer een 
wide dal teghent sudene. dat was toe dier stat 

ƒ wolde : verbeterd uit solde : het bovenste deel der 
lange s is uitgekrast. Cf. Br. Het gemeenschappelijk modet 
had Jus solde. 

3-4 De titel is niet onderstreept in hs. 

7 soe en sceyden zijn door een verticaal streepje van 
elkander gescheiden. 

11 dan [...] die : na dan de letter d, aan het einde van 
den regel rood op zwart doorgehaald. 

15-16 to en mid zijn door een verticaal streepje van 
elkander gescheiden. 

17 welt : elders vindt men den vorm werlt. 

18 ter en rechter zijn door een verticaal streepje van 
elkander gescheiden. — trecten : Roy : ceperunt dextrorsum 

, conuerti et per uallem latissimam contra austrum tendere. 
JV vertaalt Jus niet een lijdend voorwerp erbij. Dit doet K 
en Br wel, ook N. 

Br / wolde s solde 2 heyligen name 3 pine 
ontbr. 7 gengen : gingen 10 lanscap : lantscap 
// dair niet —die oen trecten 12 weyde e. b. wijnt 
die 13 nochant 14-15 doirbaren ende trecten oin 
totten 15-16 to midsomer 17 als mit (lees: int cf. 
IV, Br 284//./) — welt: werlt 18 of: aff 18-19 trec¬ 
ten oen doer e. wijt 19 en vlg. toe dier stat wert ontbr. 

H# 
hise voert meer niet ontsien en woude. doe hi sach dat hise so lichtelic verwan mitten aen ropen 
des soeten names jhesu 

Van die derde pine die hi sach 
Dus lieten die duvelen dat huis ende mit ropen ende mit groten gheruchte so toechden si den 

5 ridder mit hem[.] Ende doe si uut ghinghen doe scheide[«J sommeghe van hem ende sommighe 

ƒ wonde : door den corr. verbet. uit voude; links is aan de v nog een neerhaal gevoegd. — verwan : door dert 

corr. verbeterd uit werwan; het eerste been der w uitgekrast. 

5 scheide[«] : hs. scheidem 

« 

t 

* 

4 
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doe hi sach dat hi se soe lichtelic verwan mitten 
anropen des heiligen namen 

Die dorde pine 

ALdus lieten die duvelen dat huus mit ropen 
5 ende mit groten gheruchte trecten sij den ridder 

mit hen Ende doe sij uut quamen doe scheide 
somige van hem. ende sommygen trecten desen 
ridder lange doer een woest lantscap. die was 
doncker ende die eerde was swart Ende hi en sach 

ai.iyób io daeran- H ders niet in. dan de duvels die en trec¬ 
ten [.] Mer enen bernende wint weide daer den men 
naw mochte hoeren. Nochtant mit sijnre scarpheit 
soe scheen *hi sijn herte doer te barnen Ende sij 
trectenen totten einde wart. daer die sonne te myd- 

J5 somer op gaet Ende doe sij daer gecomen waren 
als int einde der werelt. roe keerden sij hem totter 
rechter siden wart af Ende togenen doer een 
wijt dal tegen suden. ende totter steden wart 

H1 

omme dat htjse mit aenruepen des heilighen namen 
also lichtelike mochte verwennen 

Die derde pijne was hoe dat sijne 
treckeden doer eyn doncker woest 
lantscap daer die eerde swart was s 

Aldus lieten die duvelen dit huys alhuylende 
mit vreysliken gheruecht ende trocken den ridder 
mit hem daer buten | ende daer scheide die 
eyne[...] partye vander andere ende deyn partye 
trocken den ridder doer eyn woeste conincrijke io 
daer derde al swart was ende die lucht donckere 
ende daer hi niet en sach dan die duvelen die 
hem trectden[.] Oec wayede daer eyn borrende 
wint 1 diemen cuem en hoerde | nochtan mit sijnre 
stijfheit dochte dat hem sijn herte doer vloech 75 
[...] Si trockenne derwaert daer die sonne opgaet 
te midde somere Alsi quamen alse ten eynde van- 
der werelt ^inghen si omme ter rechter hant ende 
quamen in eyne wijde valeye die ginc alse ten 

9 eyne [...] partye : tusschen deze twee woorden pijne 
rood en zwart geè'xpung. en rood doorgeh. — partye : hs. 
j>tye, gelezen als partye, omdat die vorm op den voorgaan- 
den re%el aldus voluit staat. 

9-10 Roy (Co): Quidam au tem eorum rnilitem per uasUun 
regtouem diutius traxerunt. Nigra erat terra, et regio tene- 
brosa. Merkwaard, is de ver lal. van regio door conincrijke. 

14 hoerde: Roy, Co ; audiri potuil, Harl ; a. posset, 
zie IV. 

16 derwaert ; Roy (Co) : uersus fines illos, Harl: ver¬ 
sus illum locum, zie IV. — Si : voor dit woord So 
zwart en rood schuin doorgehaald. 

9 » 1»—i— 

i- 
A / met enen aenroepenne (hs.: aen roepenne) 

tsheilichs namen 2 mocht verwinnen j-5 De titel 
; ontbr. 6 Aldus ontbr. D$ xin is verder omgezet: Al 
‘ huylende ende met vreesscheleecken geruchte lieten 
die duvele thuys 8-9 ende daer buiten sciet deen 
paertie v. a. ende deen paertie 10 verre doer een w. 
(verre : zie Hl aanttekening.) n deerde alswert was 

; ende die locht al doncker 12 duvele die 13 trectden : 
) trocken— berrende w. 14 cuem : kuyme — en ontbr. 
! 15 docht hem dat hi hem’s. h. 16 si trockennen der- 
weert 17 in midden vanden s. — alse : alsi 19 wijde 
ontbr. 

4 ALdus : De A is onderstreept. 
ƒ/ enen : in het hs. verbet. uit oer, rood doorgehaald9 

enen is bij gevoegd in margine, met roode aanw. Dit oer 
staat in BI. 

12 mochte : hs. moch aan het einde van den regel. 

13 barnen : misschien te lezen: baren; Roy, Co : perfo- 

rare, Harl heefteen andere wending, maar ook dit werkw.\ 

zie ook de andere teksten. 

16 keerden : hs. : keer aan het einde van den regel. 

BI ƒ se ontbr. 12 mit den a. 3 dorde : derde 
4 ende mit gerope 6 hen 1 hem 6-7 sceydender een 
-dele van om 7 togen 8 lange ontbr. — woest veld dat 
10 a. nyemant i. 10-11 die duvelen d. om t. Mer oer 
hemenden wijnt 12 naw : nauwe — Nocht mit scarp¬ 
heit 13 doerbaren 15 opgeet id. 241// — comen 
16 vander werlt doe 17 doer: daer 18 wyde dale 

H1 
trechten den ridder doer een lant. //at lanc ende verwoest was. Die aerde was daer swart ende dor 
waiende || een bamende wijnt. die men nauwe horen mochtef.] Meer nochtant mit sijnre scarpheit 
scheen hi sijn herte doer boeren ende si trecken toe dien einde daer die sonne tot mitsomer op 
gaet. ende doe si daer ghecomeu waren alse int einde der werelt. doe kerde si hem ter suden 

5 waert. ende treckten. doer een dal teghens [...] suden dat gaet tot die stat waert daer die sonne op 

ƒ een laut : door den corr. verb. uit co land; de eerste c is links bovenaan bij geschreven cf. boven. 
1*2 dor w. : lees : dar waiede? ; 
3 toe : door den corr. verb. uit doe, de d is onvoll. uitgekr. en een t in de plaats geschr. — trecken lees: treckten 
4 ter tuden moet foutief zijn. Co : dextrorsum, zie de andere teksten. 
5 treckten : door den corr. verbet, uit treckter; de r is zeer onvoll. uitgekr. en daarvoor in de plaats het afkor- 

tingst. voor de slot-n boven de e geschr. — teghens sudeo : tussch. deze woorden in het hs. d schuin zwart doorgek. 

bl. jib 
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da de sonne zo mytzwynter op gtit Ird do sy 
in da hein wart keelden so begor.de hey zo hoeren 
onselich roiffen ind schryen ds van alle dem vol- 
cke der werelt[.] Ind so hey nare quam so hey it 

5 [...] claerlicher horte dat schiyen ind dat weynen[.] 
/nd zo dem leisten overmytz dat sleyffen der [...] 
duvele quam der ritter in eyn altzo lange velt 
dat vol was onselicheit ind bedroifnysse Der ritter 
enkonde dat ende des veldes neit geseyn om dat 

io it also lanck was vol van manen ind van wy[z/]en 
[...] ran jongen ind van aulden de alle nacket || op 
der erden lagen ind den buych zo der erden 
gekeert Ind de waren durch hende ind[...] durch 
voisse geslagen mit yseren gloyenden nagelen [.] 

#5 [...] It schein dat sy de erde van bedroifnysse 
ayssen Ind etzlich tzyt so reyffen sy alle wey- 
nende [:] Spare off erbarme onser[.] Mer da en 

5 [..•] claerlicher : voor de c een klein zwart streepje, 
begin eener letter vof i 

6 der [...] : hs. der der; het tweede der is doorgeh. 

7 lange : Roy, Harl: lalissimura longissiraumque 
io-ii wy[v]en [...] ; hs. wyen; na dit woord een W fout 

voor V 
U‘12 op der : de r van der boven de e bygeschr. 

13 ind [...] : hs. ind de 
ƒ5 [♦..] it: hs. dat it; dat is doorgekrast. 

16 ayssen r verb. uit assen ; de y boven de a bygeschr 

z. aanw. 

16-17 alle weynende : hs. alleweyoende 

weit daer die sonne op gaet to midde winter Ende 
doe si derwerts hem keerden, so begonde hi te 
horene onselighe roepinge ende screyingen. alse 
van alle den volke der werlt. Ende hoe hi daer 
naerre quam. soe hi claerliker hoerde hore wenin- 5 
gen. Ende ten lesten vermits der duvelen sle- || pin- bi. r*b 

ge quam die ridder in een alte [...] langen widen 
velt. dat van onsalicheiden ende droef heiden vol 
was Die ridder en konde dat eynde van desen 
velde niet gesien. c?m dattet alte lanc was. Want 10 

dit velt was vol van mannen, ende van wiven. 
ende van jongen, ende oelden. die al naket op die 
eerde laghen ende den buuc ter eerden ghekiert 
hadden die doer hande ende voete weren ghe- 
sleghen. mit iseren gluyenden naghelen ghestrecket '5 
liggende. Het scheen dattese die eerde van droef- 
heiden aten Ende sommighe tijt riepen si al [...] 
weinende.*S’paer spaer.oft ontferme ontfenne onser. 

/ midde en winter zijn door een verticaal zwart 

j streepje van elkander gescheiden. 

5-6 weningen ; Co en Roy : cltmores eonim et fletn*, 
Harl : eo clariores fletuum (sic) et multipliciores clamores» 
Zie de vertaling van R\ 

7 alte [...] langen : hs. alte lan- | langen; de kop. zag 

blykbaar nietp dat hy reeds de eerste lettergr, lan- aan het• 
einde van den vorigen regel geschreven had. 

tg iseren : in Co staat alleen claris ardentibns. Ba cl*— 
via ferreis atque candentibns, ook Art Roy en Harl hebben 

ferreis; zie H1. 

17 si al [..•] : na al de letter wv aan het einde van den 

regel rood op zwart door gehaald. 

Br / toe mydwinter 2 derwert 3 onsaiige ropin- 
ghe ende screyinghe als van allen 4 hoe : doe 
5-tf clairre hoirden weyinge (lees: weyninge) 6-7 slei- 
pinge 8 droeffheide 12 olden — naect 13 die buke 
14 ende doir h. 14*15 waren geslagen 15 gloyenden n» 
16 Het: et — dat dese 17 somtijt r. sy alle 18 oft: off 

H# 
gaet tot mid winter, ende doe si hem darwaert keerden, doe begonste die ridder te horen onsalighe 
zielen ropende ende screiende. oft van alden volc der werelt gheweest hadde ende hoe hi daer 

bi. yi<t naere quam. soe hi claerre hoerde haer screyen[.] £hde ten lesten I overmids der duvelen 
sclepinghe. quam die ridder in alte langhen velt dat van onsalicheden ende droefeden vol 

2 hoe : door den corr. met aanw. in margine bygesch. 
3 haer : door den corr. verbet, uit daer • de d is in h veranderd. 

4 sclepinghe 3 de c niet uitgekrast. — velt: de corr. schynt dit woord eerst verbeterd te hebben tot welt door toe¬ 

voeging van een neer haal aan de v; deze neerhaal is echter weer uitgekrast• 
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daer die sonne op gaet toe mydwïnter Ende doe 
sij hem derwert keerden begonde hi te hoeren 
onsalich ropen ende screyinge als van alle den 
volckederwerelt[.] Ende hoe hidaer naerrequam. 

bi. iy6c 5 hoc|| hi claerliker hoerde hoer \veyninge[.] Ende 
ten lesten overmits der duvelen sleippinge soe 
quam die ridder in een altc lanc wijt velt Dat van 
onselicheiden. ende van druefheiden vervullet was 
Hi en konde dat einde van desen velde niet ghe- 

10 sien om dattet alte lanc was. Want het was vol 
van mannen ende van wijven Ende van jongen 
ende van olden die al naect lagen op die eerde 
mittcn bucke Ende mit yseren gloienden nagelen 
doer hande ende voeten doerslagen uut ghest reet [. ] 

15 Ende het scheen dat sie die eerde van druefhei¬ 
den aten. Ende somighen tijt riepen sie al wenen- 

bi. 176 ' de[:] Spaer spaer 11 Ofte ontferme onser ontferme. 

4 volcke : hs. volc aan het einde van den regel. — 

daer : aanvankelijk overgeslagen} naderhand onder den text 

bij gevoegd met een roode aanw. 

6 sleippinge : hs. sleip aan het einde van den regel. 

13 yseren : hs. yse aan het einde van den regel. 

15 eerde: hs. eer aan hei einde van den regel. 

BI I toe: te 2 hem ontbr. — derwarts — begon- 
den si te horen 3-4 alden volc der werlt 5 claer- 
licken (lees : claerlicker) horden oer 6 sleypinghe 
der d. 7 rydder i. e. alten langhen wyden velde — 
Dat ontbr. 8 onsalicheiden ende van droevicheidcn 
10 het: et id. 13 11 Het tweede van ontbr. 12 van 
ontbr. 13 yseren negelen ende gloyende 14 ende 
uut gestrect waren 16 somich tijt 17 Ofte ontbr. 

— ontfermt o. ontfermt. 

zuyden waert dats daer die sonne op gaet te midde 
wentere] Daer begonste hi te horen ontfermelike 
weyningheende scryinghe alse van alle den volc 
vanden lande[.] Endeso hijre meernaectesohi bat 
hoerde[.] Tachterst waert hi ghetrocken in eyn . 5 
breyt ende in eyn herde lanc velt al vol rouwen 
ende katijvicheyden Dende van dien velde en 
conste die ridder niet ghesien Dat velt was al vol 
naecder lude ligghende mit ten buy ck op derde ghe- 
strcct | Beyde manne ende wijve jonc endealt han- 10 

dc ende voet doer nagelt mit Wiekenden nagelen[.] 
Hetscheyn dat dese derde eten solden van rouwen 
Selken tijt riepense al weynende ende al scryende 
alte ontfermelike [:] Spaert spaert ochte ontfermt 

2 Daer : Co (floy): Illucque divertendo coepit; W en 

andere teksten letterlijker. 

7 Dende ent. : verkort vaak het Lat. Roy : Finis 
autexn illius carnpi. pre nimia longitudine non potuit a 

milite uideri. Ille itaque campus hominibus utriusque sexus 
et ctatis in terra iacentibus nudis plenus crat. qui uentre ad 
terram uersoï clauis ferreis candentibus per manus pedesque 

defixis. in terra extendebantur. 

A i weert j-2 te midden winter 2-3 hoerne 
ontfermeleke weenninge. 3 als van alden v. 5 ende 
tachterst wert 6-7 al vol keitivicheien ende rous 
7 deinde van desen v. 8 g vol al naectter liede (lees: 
al vol n.) ii voete dornagclt 12 deerde souden 
eten 13 weenendeende alscreiende 14 ontfermelike: 
ontfermelekenne 

h, 

was| Die ridder en conde den cynde vanden velde niet sien. om dattet alte lanc was. ende dit 
velt was vol van mannen ende wiven van jonghe ende van ouden die al naket op die aerde 
laghen. ende den bucke ter aerden ghekeert hadden ende doer handen ende voeten waren si 
gheslagen mit yzeren gloeiende naghelen legghende ghestrecket. Het scheen dat si die aerde 

5 van droefeden aeten ende sommighe al dus ropende [:] Spaer spaer ontferme onser. Mer daer 

i was | : door den corr. verb. uit vas door toev. van een been aan de v — eynde: hs. cyn de — velde : door den 

corr. verbet, uit welde; het eerste been der w uitgekr. 
4 gheslagen : eerst in hs. gesdaghen; de c uitgekr. als boven. — dat si die aerde : de corr. heeft tussch. si en aerde 

in marg. die bijgeschr. 
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Was nemant der spart off erbarmen kunde Ind it 
scheyn dat de du vele onder sy ind over sy lei ff en 
ind en resten neit zo slan myt vlogelen de also 
hart waren Ind de duvel sprachen zo dem rittcr 

5 [:] Du salt dese pyne liden de du suys dat en sy 
dat du onsen rait does Dat is dat du van dvme 

•r 

wyllen aff laysses ind kecrs weder ind wouldu dit 
bl. 114* doen so soylen wyr dych vredelichen || onbcsor- 

get weder zo dem portzen leyden dar du in que- 
10 mes Ind laissen dich cwech gaen [.] /nd do hey dit 

versmade so lachten sy en nyder op de erde ind 
begonden yn myt nagelen durch zo slacn als de 
anderen waren Ind do hey an reiff den namen 

1-2 it scheyn : Co: Daemones... viclcbantur iliscurrerc 

Ook Roy heeft videbantur; Ba, Ar Hart hebben het niet, zie H1 2 

en BI. 

5 pyne : hs. pyc 

7 laysses : de s boven de c bij geschreven, z. aanw. — 

wouldu : verbet. u\t wouldc; de u boven de e, die tot een inkt¬ 

vlek samengevloeid is, geschreven. 

10 laissen : verbet, uit lassen; de i boven de a bijgeschr., 

zonder aanw. 

mer daer en was niement die sparen, of ontfermen 
conde Ende het scheen dat die duvelen onder 
hem ende over hem liepen, ende cn rusteden niet 
te slane mit vleghelen die [...] altoe hart waren[.] 
Ende die duvels segheden toe den ridder [:] Du 5 
salte dese pine die du siest lyden ten si dattu on¬ 
sen ract docste.dat is dattu van dinen willen ofla- 
tes. ende kierest weder, ende woltu dit doen. soe 
soelcn wi di vredclic onghesericht weder toe der 
|| poerten leyden daer du in quemest. ende laten 10 bl. na 

di en wech gaen [.] Ende doe hi dit versmade soe 
legheden sienc neder op die eerde, ende begonde- 
ne. mit naghelen te docr slane. alse die anderen 
waren. [...] ende doe hi ane riep den namen 

4 die [...] altoe : hs. die ^lie altoe; het tweede die is zwart 
doorgehaald. 

6 dattu onsen : dattu verbeterd uit dat; tu is tusschen 

de t van dat en de o van onsen boven den regel bij geschreven, 
met aanwijs. 

11 versmade : verb. uit versmaden; de 11 is rood oj> zwart 

doorgehaald. Zie Br, dal versmaden heeft. 

12 siene: de n verb. uit een andere letter, waarschijnlijk 
uit een t 

14 waren. [...] ende : hs. waren waren, ende; het tweede 

waren is rood doorgehaald. 

Br 1 of : off raak j rusten 4 toe slacn — alte h. 
5 seiden tot den 5-6 du salts 6 siests 7 dat is 
on tbr. 7-8 atf latcs 8 c. kieres w.— wiltu dit 9 sul¬ 
len wy 9 ende ongescrigct — tot ter 10 quamest 
ii dy ewech — versmaden 12 sy oen 12-1 j begon¬ 
den oen ij doir te slacn 14 aeiiriep den name 

h2 

bi. 72a en was niemant die sparen ofte || ontfarmen conste Ende heet scheen dat die duvelen onder ende 
over hem liepen ende en rusten niet te slacn mit vleghelen die alte hart waren, ende die duvels spra¬ 
ken totten ridder, du salte dese pine die du sieste liden. ten si dattu onsen raet doeste dat is dattu 

1 heet : sic. 

2 slacn : hs. oor^r. sclaon; de c is uitgehrast als boren. 
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Mer daer en was niement die sparen ofte ontfar- 
men konde Ende oec scheen dat die duvelen on¬ 
der hem. ende over hem liepen ende en rusten 
niet te slaen mit vlegelen die alte haert waren. 

5 Doe spraken die duvelen totten ridder. Dese pine 
saltu oec lijden, ten sij dattu doeste onsen raet 
Ende laetste van dijnen wille ende keerste weder 
En wiltu dit doen soc sullen wij di vredeliken en¬ 
de ongesericht weder leiden totter poerten daer 

10 du in quames. ende laten di gaen[.] Ende doe hi 
dit versmade, soe lechden sij hem neder op die 
eerde ende begondenen mit nagelen doer te slaen 

bi. 177* |! gelijc den anderen Ende doe hij an riep den name 

BI i niement : nyemant — ofte : ende 2 sche¬ 
nen die d. 3 over hem te lopen 5-6 du saltc desc 
p. 8 wilstu et d. 10 quames: quams 11 versma¬ 
den. doe leydcn sy om 12 bcgondcn m. negclcn 
13 naem 

- H, 
ontfermet Mer in dat velt en was nyemen die 
bekende sparen of ontfermen Die duvelen liepen 
daer tusschen hem ende boven hem die nummer¬ 
meer en gherusten hem te gheyselen mit alte 
wredcn gceselen Doe seiden die ongeesten totten 5 
ridder | Dese tormenten moetstu ondersueken 
[...] omme dattu ons niet en wils gehoren dat 
is dattu weder 11 keres Ende eest dattu wils W. 39a 

wi solen dy weder leyden mit gueden ghe- 
make ende onghescaet ter poerten daer du in 10 

quames Hi ontseit al mit onwerden Si wor¬ 
penen ter eerden ende pijnden hem te nage¬ 
len gelijc den anderen Mer als hi den name 

2 liepen : zie aard. K. 

6 tormenten: voor aan dit woord zijn twee letters, waarvan 

de eerste een t is en de tweede o schuin rood en zwart doorgehaald. 

Achter tormenten in Co (Roy): quae tu vides, Ba : que vides. 
N en BI hebben dezen zin ook niet. — moetstu : verbeterd uit 

moustu; de t is boven den regel bijgeschreven met aanw. 

6-7 ondersueken [...] omme : tusschen deze twee woor¬ 

den is op schuin rood en zwart doorgehaald. 

7 ons : boven den regel tusschen dattu en niet bijgeschre¬ 

ven met aanw. 

10 poerten : in marg. bovenaan bijgeschr. met aanw. 

11 Hi ontseit enz.: Ar: hos omnino contempsit. Illi vero in 
terra illum prostemaverunt, et clauis figere ut alij erant 
conati sunt. Ifarl ongev. hetzelfde. Roy : Hoe autera eo renuen- 
tei prostrauenmt eum in terram. et sicut clauis eum transfi- 
gere conati suntï 

A i nyemen: niement 2 of: ocht 3 hem: hen twee¬ 
maal op dezen regel 4 rusten om te gheessellenne 
5 doen s. die quade geesten 5-6 totten ridder 
ontbv. 6 moetstu: moetti 7 omme dattu : op 
dat gi — en wilt ons hoeren (hs.: onshoeren) 
8 dattu: dat ghi — keres: keert — dattu wils: dat 
gi wilt 9 solen: sclen meestal — dy: u — weder on tbr. 
10-11 van daer gi quaemt 11 ende hi ontseit — 
al mit onwerden onlbr. 11-12 ende si worpennen 
12 pijndennen hem (deze vorm onder invloed van 
worpennen ?) 

H, 

van dinen wille oflates ende keer weder om ende wiltu dit doen soe sullen wi di vredelic 
onghequetst weder toe der porten toe leiden daer du inne qauemste ende laten di wech 
gaen[.] Ende doe die ridder dit versmade doe leiden si hem daer neder op die aerde ende 

01.72b begonsten mit naghelen doer te slane als die andere waren Ende doe hi aenriep den || name 

4 slane : hs. oorspr. sclane; de c is uitgekrasi als bo; en. 
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jhesus cristi soen mochden sy des neit jhesu cristi. soe en mochtent sies niet doen. 
doen 

de virde pyne Die vierde pine die hi sach 
[ff]er om so geyngen sy nederwart van dem Hier omme ghengen sie neder waerts van den 

5 velde ind sleifden den ritter yn eyn ander velt velde, ende slepeden den ridder in een ander 
dat vol was van mer onselicheit Dit velt was vol velt. dat vol was van meerre onsalicheiden Dit 5 
manne ind wyve ault ind jonck de myt gloyenden velt was vol. van mannen ende wiven ende jonge 
nagelen in de erde genagelt waren [...] Nochtant menschen ende oelden Die mit gluyenden naghe- 
duschen desen ind de onseligen van dem anderen len in die eerde ghcnaghelt waren Nochtan tus- 

bl. jj$a 10 velde was [_] dit 11 onderscheit datJ de eirsten schen dese. ende die onselighen van den anderen 
lagen myt deme bueche op der erden ind dese velde, was dit onderscheit. dat die eersten laghen 10 

lagen myt den ruggen op der erden Op desen sais- mitten buke op der eerden ende dese anderen la- 
sen bemende drachen in wonderlicher manieren ghen mitten rugge op der eerden Op dese saten 
ind zo reyssen dese onselige myt gloyenden tzende bemde drake. ende in wonderliker manieren, ende 

15 als aff sy sy essen woulde Ind om der anderren seoerden dese onselighen mit gluyenden tanden. 
alsg of sie se wolden eten. ende omme der andere 15 

i jhesu : voluit geschreven. 

8 waren: staat op eene uitkrassing. 

13 bemde : lees : bemende? 

Br i mochten sijs 2 De titel ontbr. 3 gingen sy 
nederwerts 4 ende slcypten 5-6 meerre onsa¬ 
licheiden Dit velt was vol. van ontbr. 6 van mannen 
van wiven ende jongen 7 olden meestal— gloyen¬ 
den meestal 8 Nochtan: nochtant 9 onselighen: 
onsaligcn meestal (reg. 14 o. a.) 10 eersten : ijrste 
12 mit den r. 13 bemende draken 13 als oflf ook 
elders 

H, 
jhesus cristus doe en mochtens sijs niet doen. 

Van die vierde pine die hi daer sach in een ander velt 

Hier na ghinghen si neder waert van den velde ende slepeden den ridder in een ander velt. 
dat vol was van meere onsalicheit. dit velt was vol van mannen ende van wiven jonghe menschen 

3 slepeden : hs. oorspr. sclepeden; de c is uitgekrast als boven. 

4 [//]cr : de plaats voor de H opengelaten. 

6 Dit : de kop. wou Dyt schrijven ; de y is tot een inkt¬ 

vlek samengevloeid en daar bovett heeft de kop. it bij geschreven. 

7 manne : verb. uit mane; boven de n is met de griffel 

een verkorting voor n in het papier gedrukt. 

8 waren [...]: na dit woord een slecht gemaakte N 
10 was[...] dit: na was een u waarvan de kop. een d 

meende te maken, met dit gevolg dat alles tot een inktvlek samen¬ 

vloeide. — dit || [...] onderscheit : hs. dit herhaald. — [dat] 

de : hs. eerst dat; de t en het onderste gedeelte der a is uitgekrast, 

xoodat er eigenlijk do staat. Er moest staan : dat de; zie W. 

11 lagen : hs. langen — bueche : verbet, uit bucchf; de 

verkorting voor n is uitgekrast. 

13 bemende : hs. bèrde 
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jhesus cristus doe en mochten sijs niet doen 

Die vierde pine 
Hier om ghingen sij nedenvarts van den 

velde, ende sleipten den ridder in een ander 
5 velt. dat van meere onsalicheiden vol was van 

mannen, ende van wijven van jongen menschen 
ende van olden Die in die eerde mit gloienden 
nagelen w'aren ghenagelt. Noch tan tusschen 
desen ende die van den anderen velde soe 

10 was dit onderscheit Dat die irste lagen mit ten 
buke op die eerde, ende ander mitten nigge 
op die eerde Op desen saten bernende draken 
in || wonderliker manieren Ende te schoerde 
dese onseligen mit gloienden tanden als of 

15 si se eten wfolden Ende om der ander [...] 

3 Hier : H is onderstreept. 

5 onsalicheiden : onsalic aan het einde van den rcg. 

y eerde : eer aan het einde van den regel. 

15 wolden: wol aan het einde van den regel.— ander [...]: 

9 na ander is het woord ander rood op zwart doorgehaald. 

jhesus aenriepe so en beseoet hoer pijnen niet 

Die .iiij?e pijne die hi sach 
Van desen velde scheidense ende trocken 

den ridder teynen anderen velde dat was noch 
van mere katijvicheiden[.] Dit selve was oec al 5 
vol van mannen ende van wijven jonc ende 
alt genagelt in derde Mer tusschen dit velt | 
ende dandere. [was dit ondersceit] daer lagen 
hoere buyke op derde ende [...] dese lagen 
op ten rugge genagelt ende op selke saten 10 

vuyrighe draken Diese mit hoeren vuyrighen 
tanden ontfermelic alse ocht sijse geten hedden 
ontwey scoorden Ende oec waren omme sulke[r] 

i Tussch. bc>coet en hoer een rubriceeringsteeken. 

S (tras dit ondirsceit] : deze zin in A. Roy: hec erat 

diversitas 
9 curie [...] dese : tusschen deze twee woorden op schuin 

zwart en rood horizontaal doorgehaald. 

ij sulkc[r] : hs.: sulke 

Bl i jhesu cristi — si dat 3 Die iiij pine 
— nederwart 7 ende olden 8 nagelen: negclen — 
Nochtan : nochtant 9 ende die anderen v. d. a. 
10 Dat ontbr. 11 buke : buck — die anderen 
13 in wonderlicker gedanten 13-14 te scorden d. 
onsaligen 

A 2 De titel ontbr. 3 Aan desen velde stietense (sic!) 
5 van noch meer keitivicheicn — oec ontbr. 7 dit 
velt : dit volc Misschien schrijffout, of een vrije ver- 
taling van Latijn. Roy : Inter istos tarnen et alterius 
campi miseros 8-11 Na dandere komt in A : was 
een onderscheedenheit dat haer buycken ter eerden 
lagen ende op selke van desen saten vierege draken 
De bijzonderheid, dat de ge pijnigden op den rug lagen, 
onibr. 12 ontfermelijc verslinden als ocht 13 ende 
ontvvee seoerden 

[ende oude] die mit gloeiende naghelen in die aerde ghenaghelt waren [.] Arochtant tusken dese 
ende die onsalighe vanden anderen velde, was dit onderscheit. dat die eerste laghen mit 
den rugghe. op die aerde | Op desen so saten bamende draken ende in w'ondcrliker maniren.|| 
ende scoorden dese onsalighe met gloiende tanden, ghelijc of sise wrolden eten ende om 

/ [ende oude] : zie de andere teksten. 

2 Na laghen is weer een zin weggevallen, waarschijnlijk weer ten gevolge van hel tweemaal voorkomende laghen; zie de andere 

teksten vooral A. 
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helse aff armen aff om ire licham waren vuyrge 
slangen gewonden ind staichen ire hoifde in de 
boirst der onseligen Ind staichen ire geloyendc 
scharpe lippen in ire hertzen [.] Ind it scheyn dat 

5 op etzlicher liachame saissen kraden de waren 
woenderlichen grois [...] Ind branten ind stachen 
ere becke in ire hertzen als off sy pynden si h 

bi. ii5* jre hertZen uis zo trecken Ind alsus durch \\ 

nagelt ind gepynniget worden sy[...] End hordent 
io numerme op van roiffen ind van krysche[.] Dedu- 

vele leyffen onder in [ind] op [in] ind pynigen sy 
altzo sere zo slaen myt vlegelen Der ritter en kun¬ 
de dat ende van desem velde neit gesien behalven 
de wytheit dar hey [...] in quam ind usgcynck 

halse. of arme. of om hoer lichame weren vueri- 
ghe slangen ghewonden. ende steken hore hoeve- 
de || in die borsten der onsclighen. ende staken w. 
ha [re?] gluycnde scherpe nebben in hoere herten 
Ende het scheen dat op sommighe lichame satcn 5 
padden die wonderlike groet waren ende bemen- 
de. ende steken hare leetlike becke in hare herten, 
alse of si hem pijnden hore herten uut te trecke- 
ne Ende die dus doer nagelt ende ghepineghet 
worden, sie en op helden nummermeer van wei- 10 

nen ende van krischene[.] Die duvelen liepen[...] 
occ onder hem ende op hem ende pijnden sic alte 
secr te slanen de mit vleghelen Die ridder en con- 
de dat eynde van desen velde niet ghesien. behal¬ 
ven die wijtheit daer hi in quam. ende uut gene. 15 

2 staichen : verb. uit stachen; de i boven den regel 

tusschen a en c bijgcschr., zonder aanw. 

5 kraden ; Roy : bufïones — woenderlichen : verbet, 

uit wonderlichcn; de e boven dc n bijgeschr., zonder aanw. 

6 grois [...] : na dit woord waren door gekrast. 

7 becke : Roy : rostra sua deformia — als off : als eerst 

verg., daarna met de griffel schuin boven de o van otf bij¬ 

gcschr., z. aanw. 

9 worden sy [...] : na sy het woord ouch (ou op het einde 

van den reg.) doorgekrast.— End: hs. En; de E niet gerubric. 

11 \ind\ op [»»] : hs. op; zie W. Roy: inter eos. et super 
eos — pynigen : verb. uil pyngen; de i boven de n bijgcschr., 

z. aanw. 

j^hcy [...] : hs. hcy wart gclcyt in quam; dit hey wart 
is er tn gekomen door den volgenden regel. Roy : in latitudinc 
qua intravit et exivit. 

4 haf/*'] : ha aan het einde van den regel; de kop. vergat, 

dat hij de laatste let ter gr. re op den volgenden regel nog moest 

schrijven. 

5 lichame en saten zijn door een verticaal zwart streepje 

van elkander gescheiden. 

7 leetlike : de vorm met t is zeldzaam cf. Verdam; Co, 

Roy: deformia 

10 nummermeer : boven de u is eene uitkrassing; waar¬ 

schijnlijk stond er u (een u met een kleine o er boven). 

11 krischene[.] Die : krischene en de D van Die staan op 

eene uitkrassing. — liepen [...] ; na liepen eene o aan het 

einde van den regel, zu'art doorgehaald. 

rj slanen en de zijn door een verticaal rocni streepje van 

elkander gescheiden. Lees : slanc mit vleghelen? cf. echter Br. 

14 ghesien : verbet, uit ghersicu; de r is rood doorgeh. 

Br i ander h. off arm — oir licham waren 2-3 sta¬ 
ken oir hovende 4 oir gloyende scharpe n. in oir h. 
5 somighe licham 6 padden : pedden 7 staken 
oir lelicke becken in oir h. 8 te : toe meestal 9-10 
nagelt waren ende gepiniget 10 sy ende hielden n. 
op v. 13 zeer slacnde 13 gene : ginc 

2 

hare halse of arme of lichame so waren wriglic slanghen ghewonden. ende staken hoere 
hoefden in die borsten der onsalighen ende staken hare gloeiende scarpe nebben in hoere 
hertcn[.] Ende het scheen dat op sommighe lichame saten padden die wonderlike groet waren 
al bernende ende staken hore lclike becken in hare herten ghelijc of si hem pinden hoer 

i wriglic : de w - - v u; cf. boven — slanghen: hs. oorspr. sclangcn; dc c is uitgekrast oL horen. 
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halsc of armen Ende om hoeren lichaem 
waeren vuerige slangen ghewonden Ende sta¬ 
ken hoer hoefden in die bijnnenste der onse- 
ligen Ende hoer scherpe gloiende nebben in 

5 hoer herten Ende het scheen dat op somige 
9 lichame saten wonderlike grote padden ende ber- 

nende. dio hoer lelike neb 6 en staken in hoer 
herten, als of sij hem pinden die herten uut te 

. trecken Ende die aldus doernagelt waren ende 
10 alsoe gepint. sij en hielden nummer op van wenen 

bl’ l~7' ende van krisschcn || Die duvelen liepen oc on¬ 
der hem ende op hem. ende pinden sij al te seer 
te slacn mit vlegelen. Die ridder en konde dat 
einde van desen velde niet ghesien èehalvcn die 

15 wijtheiden daer hij in quam ende uut ghinek. 

7 neb[ft}en : hs. nebsten 

u ende op hem : m het hs. aanvankelijk over geslagen, 

naderhand in margine bij gevoegd met ronde aanw. 

Bl 1 halsc : hals — oren lichamen 3 oer 
hofden 3-4 der onsaliger. Ende oer crarpc (lees : 

scarpe) 4 nebben : snebben 5 het : et 5-6 so- 
mighen lichamen 6 padden : pedden 7 lelike 
ontbr. — ncb|7ren : snebben 8 om pijnden oer h. 
9 docr genagclt 10 also gepinicht Jo-7/wcyncn 
ende van kreyschen 13-14 dit eynde 75 wijtheit 

halse ende arme ende omme hoeren lichame 
vuyerighe serpenten ghewonden die hoer hoeft 
staken in derre onghevalliger herten [.] Padden 
van wonderliker groetheit al vuyerich saten 
op suiker herten ende pijnden hem mit hoe- 5 
ren ongescapenen beckenen die herten uut te 
trecken .] Die daer aldus genagelt ende gegee- 
selt waren en rusten gheynen tijt van weynen 
ende van schryen ' .] Die ongeesten over hem 
loepende pijndense starclic mit geeselen ende mit 10 

vlegelen te slaen Dinde van desen velde en 
conste hi niet j| ghesien nummere dan die W-J9 
breyde daer hi in ginc ende uut quaem | 

i lieren : aldus voluit. 

j oicdiovalligcr : Rnv : pcctoribus miserorum 

34 Xa herten is een bijzonderheid weggevallen, die A 

heeft, het Lat. en de andere teksten. Roy : ignitum aculeum oris 

sui in corUibus corum infigebant. 

6 ongescapenen bcckcnen : Rny : rostra s\ia deformia 

fj onkosten : A : quade gcestc; Cn, Roy, Hart: Dae- 

inones, maar ïla : ncquam spiritus 

ij in: boven den regel bijgeschreven met aanw.— quaem|: 

streepje met punt. 

A i om selker halse e. enne 2 vicrege serpcin- 
ten — hoeft : hoefde 3-4 in diere ongeweldeger 
hertten ende pieten metten vicrcgen poenten van 
haren boeken indie hertten ende padden van won- 
derleecker g. 5 opder selker h. 5-6 pijndense met 
haren ongcscheeppenen becken 6 om die h. 8-q 
van weenenne ende van screienne 9 quade geeste 
op hem /o starclic : sterkeleec 70-77 ende mit 
vlegelen te slacn ontbr. 11 deinde v. 12-13 over 
gesien nocht die breide meer dan daer hi 

ld. ;j; 

Hj 

hert uut te trecken Ende die dus door ghcnaghelt ende ghepinicht worden si en hilden nemmer- 
rneer op van screven;.] £)ie duvelen lieppen oec onder hem ende op hem ende pijndse alte seer te 
!! slaen met fleghelen. die ridder die en conde dat eynde niet oversien vanden velde daer hi in quam. 

'I.icii: hs. n.>r\pr. sH.iiUi; de c nUg> krast als lu*vrn 
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Want hey wart geleyt dar wartz durch dat 
velt De duvelen sprachen [:] Dese pyne de du 
suys salt du lyden it en si dat du ons volbordes 
ind weder keres In do hey sy veronwerde so 

5 pynichde sy ir als sy voir daden myt nagelen zo 
negelen Mer sy en mochtens neit doen do sy 
hoirden den soissen namen ons heren jhesu 
cristi 

dit is de vunfte pyne de he sach 
bi.u6‘ 10 || [D]o leyten sy den ritter over [...] van 

[...] danne in dat dyrde velt dat vol van onse- 
licheit was Want dit velt was vol van ma¬ 
nen ind van wyven jongen ind alden de durch 
nagelt lagen in de erde myt yseren gloyen- 

75 den nagelenf,] so dat men dat om de me[nn]i- 
cheit der negele van dem oversten des hovedes 
zo dem nedersten der voisse neit vyndcn 
en kunden ledych eyns vyngers breyt stat 

2 De : de D niet gerubriceerd ; voor de D een streepje 

mei de griffel gemaakt, dat blijkbaar als aanduiding voor den 

rubric. moest dienen. 

5 ir : lees ; in? Roy : eurn — voir : verb. uit vor; de i 

boven den regel tusschen o en r bijgeschrz. aanw. 

10 [D]o : de plaats voor de D is opengelaten. — over [...] : 

na over een d begin van het volgende danne 

10’ij van [...] danne : na van het woord dan fout voor 

danne 

15-16 ine[nnjicheit : hs. nieniichcit ; er ontbreekt ccn 

streepje aan de tweede 11 

w 
Want hi wert gheleidet dwers doer dat velt Die 
duvelen segheden hem. Dese pinen die du siest 
salstu liden. ten si dattu ons volboerdes ende we¬ 
der kierest Ende doe hise veronweerde, so pijn¬ 
den sine alse si voer deden mit nagelen te naghe- 5 
len. Mer si en mochtens niet doen do si hoerden 
den namen jhesus 

Die vifte pine 
Sie leiden den ridder over van daer int dor¬ 

de velt dat vol onsalicheiden was. Want dit velt 10 

was vol || van mannen ende wiven. van jongen 
ende van oelden. die soe doer naghelt laghen mit 
iseren glueyenden naghelen in die eerde, soe dat 
men om die menichcit der naghelen. vanden over¬ 
sten des hoevedes to den nedersten des voets niet 15 

vinden en condc ledich. eens vingers breet stede 

2 duvelen : de o's boven de u’s zijn uitgekrast, 

ii van en jongen zijn door een verticaal streepje van el’ 

kander gescheiden. 

Br i gheleidet : geleit 2 pinen : pijn 3 saltu 1. 
3-4 volbordes ende weder kieres 5 si oen als sy te 
voeren 5-6 toe negelin (lees : negelen ?) 7 name 
jhesu. 8 Die vijf te 9 over ontbr. 9-10 derde v. 
II-I2 mannen vanw. van jonghen van olden 12-13 

negelt waren ende lagen mit yseren nagelen die 
gioeyende waren in die eerde genegelt 14 mani- 
cheit der nagelen 15 hoeffs totten 16 stede : 
steden 

h, 
Want hi wart gheleit dwars doer dat velt. die duvelen spraken tot hem[:] De se pine die du 
sieste saltu liden ten si dattu dinen wille oflates ende weder keresf.] Ende doese die ridder 
veronwaerde soe pinden si hem als si te voren deden mit naghelen mer sien mochtens niet doen. 
doe si hoerden die naem jhesus 

I die : tusschen i en c iets uitgekrast; er schijnt eerst due gestaan te hebben, het bekende streepje of stipje boven de i ontbreekt. 
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Want hi waert gheleit doer dat velt Die duvelen 
sechden hem [:] Dese pinc die du sieste saltu oec 
lijden /en sij dattu ons volbordes ende weder : 
koerste Ende doe hij se versmaden soe pijndesy 

5 en mit negelen als sij voer deden te nagelen. Mor 
sij en mochtens niet doen. doe sij hoerden [den] 

name jhesus 

Die vyfte pine 
SIJ leiden den ridder ever van daer int derde 

10 velt ïat vol onsalicheiden was van mannen ende 
bl.1771 wyi|ven van jongen ende van olden Die 

oec soe doemagelt lagen als dese anderen voer- 
secht Ende alsoe voel meer. datmen om die 
manichvoldicheit der nagelen vanden oversten 

13 des hoefdes ten nedersten des voets niet vin¬ 
den en konde ledich eens vingers breet stede. 

9 SIJ : de S is onderstreept. —ever : lees: over? 

12-13 voersecht : voer aan het einde van den regel. 

BI i wart geleyet 2 seyden om die p.— sieste die 
3 dattu voldoeste onsen wil 4 hij se: hijt 4-3 doe 
pijnden sy om mit negelen also te negelen 5 als sij 
voer deden ontbr. 6 mochten des niet 6-7 horden 
den naem gever ontbr. 10-11 ende van w. iiTiveedc 
van ontbr. 12 soe : also 12-13 die a. voerseccht 
13 al so veel — men ontbr. 13 hoefdes : hoefts 16 

breet : brets 

want te weers leit hi over beyde die velde Dese 
tormenten soldi lijdenf,] seiden die quade ghees- 
ten[,] en wildi niet wieder keren Hi versmadese 
Si pijndenten alse te voren mit nagelen Mer als 
si hoerden [den] name jhesu so en mochten si 5 
hem niet doen 

Die vijfde pijne 
Si leydenten daer over opt derde velt 

vol ongevals Dit velt was oec vol van man¬ 
nen ende van wijven jonc ende alt die so in 10 

derde laghen genagelt mit blickenden yseren 
negelen | so datmen vanden hoefde totten teen 
niet eynen vinger en hed gesat op cyn stat 

2 lijden: bovenaan in fnargine bijgeschr. met aanw. 

2-3 quade ghccsten : Koy : demones, Ba heeft een anderen 

sin. 

4 Let op den vorm : pijndenten, ook reg. 8. — Vermoede» 

lijk is hier na nagelen weggexallen te nagelen; Roy : conati 

simt ... clauis figere. Hetgeen er staal, levert wel een zin op, 

maar niet dien van het Ijdijn. 

8 velt : in marg. bijgeschr. met aanw. 

9 ongevals : verbeterd uit gcvals; on boven den regel 

bij geschreven met aanw. 

A i clwers leet hi — bey die velde 2 scldi 1. 
spraken d. 3-4 ende si pijndenne als te voren hem te 
nagelenne 5 den name jhesus 3-6 so en mochten 
si niet meer 6 doen ontbr. 7 Titel ontbr. 8-9 lci- 
denen daer over ende leidenen op terdc v. vol 
ongevals 10 en wiven — alt: out meestal 10-11 in 
derde: indie eerde 12 vanden hoefden toeten teen 
13 enen v. en hadde geset 

bl. 7J* 

H, 

Dit is die vijfte pine die si hem an deden. 
Si leiden den ridder over van daer in dat derde velt dat vol onsalicheden was. Want dit velt was 

vol van mannen ende wiven van jonghen ende van ouden men||schen die soc doere ghenagelt waren 
mit yseren gloeiene naghelen in die aerde. soe dat men om die menicheit der naghelen van dat overste 

5 des hoefdes toe den nederste des voctes. nyet vinden en conde ledich een vinghers breet stede [.] 

4 glooiene : lees : gloeiendcn ? Roy : camleiitibus 
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Desen mochte nauwe geboeren ir steymen zo 
roiffen mer als lude [die] sterven wyllet so 
gaven sy krenchlichen irc steymen uis Dese 
schenen nacket als de ander waren ind sy 

• 

5 worden gepyniget myt eyme kalden bomende 
wynde ind mit [...] vlegen da sy de duvelc myt 

bi. 116 slagen ind die duvelc] saehtcn cme: j| Dese pyne 
moystu lyden it en sy dat \dii] ons volboerdes zo 
weder keren ind do sic en wolde durch negelcn 

10 omdat hoy ir dreugen veronwerde so anreiff [hcy] 

den soisse name jhesus crystes in sy en mochten 
eme neit doen 

De vj pyne de hey sach 
[ V]an hync treek [den] sie [...] den ritter ind 

15 quamen in dat veirde velt dat vol was van vyle 

2 lucle [r/*V] sterven : hs. lude sterven; Roy : sicut homi- 

nes, qui morti proximi sunt. 

4 ander : hs. ander op het einde van den reg.; en op den 

vl. regel is door gekras/. 

5 gepyniget : verb. uit geyniget; de p boven de y bijge' 

schreien, z. aanw. 

6 mit [...] vlegen : roor vlegen aan het begin van den 

regel een 1 

6-7 ind mit enz.; hs. ind mit vlegen da sy de duvele 

saehtcn cme myt slagen; de aanleiding tot het verhaspelen 

lag waarschijnlijk aan het tweemaal voorkomen van : de duvele; 

Roy : et ucntn frigido et urente flagrisque demnnum crucia- 

hantur. Hec inquiimt demones tormenta enz. 

X [du] i niet in hs. 

u eme : de c hoven den regel naast de m bijgeschr. 

14 [l’Jan : de plaats voor de V is opengelaten — hyne : 

verb. uit bene; de e is zwart door gehaald en tot een inktvlek 

samengevloeid; de kop. heeft de y er boven geschreven. — treek 

[den] : hs. treek -- sie [; hs. sie >y 

Desen mochten nauwe ghebueren hare stemme 
mede te roepenc. mer alse lude die bi der doet 
sin soc gaven se krankelic hare stemme uut 
Dese schenen naect also die anderen weren, ende 
si worden ghepijnt mit enen coelden bernenden 5 
winde, ende mit vleghelen daer si die duvelen 
mede slueghen .j Die duvelen segheden hem. 
Desse pinen moetstu liden. ten si dattu ons vol¬ 
boerdes te weder kerend] Ende doe si hem wol- 
den doer negelcn. om dat hi [...] hare dreighen 10 

veronweerde soe anriep hi den namen jhesus 
cristus ende si en mocht ten hem niet doen 

van der sester pine 
Van hier trecten si den ridder, ende quamen 

mit int vierde velt. dat vol was van vele vueren. 15 

6 vleghelen : hs. vlegheghelcn; het tweede ghc is zwart 

door gehaald. 

10 hi [...] hare : tta hi de letter h aan het einde van den 

regel rood op zwart door gehaald. 

11 hi en den zijn door een verticaal streepje van elkander 

gescheiden. — jhesus : zoo voluit geschreven. • 

u ende si en mochttcn hem niet doen : eerst vergeten, 

daarna met aanwijzing bijgeschr. in marginc op twee lijnen, 

waarom de kop. een rechthoek getrokken heeft. 

15 mit : moet vervallen ? Roy: ]>cruciierunt in quartum 

cainpum. cf. Br. 

Br i Dese m.n. geboren oir s. 2 als die 1. j sin: 
sijn — cranc oir stemmen 4 als die anderen waren 
5 hemenden ontbr. 5-6 eolden wijnt 7-Sseidcn [:] 
Dcsc pijn #-9 volberts te 9-J0 oen w. doir nagelen 
io-ii oir drcyginghe veronweerden 11 name j. 
ij Die seste pijn 75 mit ontbr. — vele ontbr. 

H, 
Dese en mochmen nauwe ghehoren hare stemme mede te ropen mer als lude die bider doot 
sijn. soe gaven si cranekelic hare stemmen uut. dese schenen naect als die andere waren ende 
si worden oec ghepijnt mit enen eolden barnende wijnt ende mit den vlegelen daer se die duvelen 
mede sloghen .j Die duvelen seiden den ridder [:] Dese pine moetstu liden. ten si dattu ons 

i mochmen : hs. oorspr. mochten door den corr. verbeterd tot iu«**hmeo: ten is zwart doorgehautd en men daarvoor in margine 

tn de plaats geschreven,' deze verkeerde verbetering is misschien het gevolg van gtuhoren dat waarschijnlijk foutief staat in 

plaats van ghehoren — als : oorspr. in hs. alsoe; oe zwart door gehaald door den corr. 

j worden : hs. nar^pr. woerden; de e uitgekrast, waarschijnlijk door den corr. — se : door dtn corr. in margine bijgeschreven 

met aanw. 

4 sloghen : hs. oorspr. sc log hen; de c uitgekrast als boven. 
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Dese mochten naw op heffen hoere stemme 
mede te ropen. Mer als een menschc die bidcr 
doot is soe [...] gaven sij krenclic hoer stemme uut 
Dese schenen naect als die anderen waeren Ende 

5 worden gepint mit enen hemenden colden win¬ 
de. ende mit vlegelen gheslaghen van den duve- 

w. *7S' len. Ende sij sechden hem [:] Dese pine moetstu|| 
lijden, ten sij dattu ons volbordes toe weder te 
keren [.] Ende sij woldenen doernagelen om 

10 dat hi hoer dreigen versmaden. Doe anriep hi 
den name jhesus ende sij en mochtens niet 
doen 

Die seste pine 
VAn hier trecten sij den ridder Ende qua- 

15 men int vierde velt. Dat vol was van veel 

3 soc [...] Raven : ge rood op zwart door gehaald voor 

gaven 

4 schenen : sche aan hei einde van den regel. 

BI i Dese en ra. nauwe — oer stemmen 3 crenck- 
licken oer stemmen — uut ontbr. 5 gepincht 
5-6 winde : wijndc 8-9 dattu volbordes te weder¬ 
keren 10-11 Doe riep hi an den naam 13 Die vi 
pijn 

Dese in consten niet geruepen mer alse halve 
dode lade lieten si hoer stemmen uut gaen 
Dese schenen naect gclijc den anderen ende mit 
eynen bomenden calden winde ende mit [der] 
duvelen gccsclcn woerden si gepijnt Dese tormen- 5 
ten ,] seiden die quade geestenf,] moetstu lijden 
op dattu niet en wils wieder keren ende als hi 
versmade hoer drcyginghe so wolden sijne nege- 
len Ende hi aenriep den name jhesu cristi en 
si en constcn hem niet gedoen 10 

Dat .vj.de tormente 
Doe trocken si den ridder van daer totten 

vierden velde dat was vol van mennigen vuyer 

4 [der] : niet in hs. 

A i en konsten 2 doede liede 4-3 berrenden 
ende dan met enen konden winde ende met der 
duvelen 6 moetstu: moetti 7 dattu: dat gi —wils: 
wilt 8-9 wouden si hem nagelen meestal a 9 jhesus 
xristus ende 11 De titel onlbr. Daarenboven is de 
volgende pine door ende verbonden met de voorafgaan¬ 
de. 12 ende doen t. 12 enz. toet int vierde vclt-van 
mannen ende vrouwen ende van menegen viere der 
men in vinden mochte a. t. Er is hier iets na velt 
weggelaten, waarschijnlijk : dat was vol.; Da : ad 
campum quartum, in quo et diuersa hominum gene¬ 
ra et tormenta. Roy : in quartum campum multis 
ignibus plenum, in quo omnia genera inuenta 
sunt tormentorura. 

H, 
bi. j3h ghelovcs weder te keren. || Ende doe si hem wouden doer nagilden om dat [...] hi hoer drieghen 

veronvvaerde. doe hi aen riep den name jhesu mochten si hem niet doen] 

Die seste pine die hi leet vanden vianden 
Vandaer trecten si den ridder ende quamen in dat vierde velt. dat vol was van vele maniren 

111 is in mi ns. m r»i 1 dat [...] In : tusschrn dat en _ 
\a jhesu is een zin weggevallen. Zie de andere teksten. 

-.1 
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vuyren dar man ynne vant alle manieren van 
pynen Etzlichen henck man myt den voissen mit 
gloyenden [...] ketten Etzlichen myt den honden 
etzlichen myt den haren Etzlichen myt den armen 

5 Etzlich myt den dcyn ind de hovde heynge in 
bernedc swegel Etzliche heyngen in d it\ vuyran-| 
yseren hoechen in de ougen geslagen off yn de 
oren off in de nasen off in de stroissen off in de 
bruisten off in den schemeden Etzliche breyt man 

io in oven in swegel vuyre etzlichen breyt man in 
panen Etzlich worden dorch stechen myt ge- 
loeynden spyssen ind gebraden an de vuyre Ind 
etzlichen duvele omme kerden sy ind de ander 

daer men alle maniere van pinen in vant Sommi- 
ghe henc men mitten voeten mit gluyenden kete¬ 
nen || Sommighen mitten handen Sommighen bl. 14* 
mitten haren Sommighen mitten armen Sommi- 
ghe mitten dieen ende die hoevede hengen neder- 5 
wert in swevelbomende vlammen Sommighe 
hengen int vuer. en yseme haken in die oghen 
gheslaghen. of in die oren. of in die neesteric gate. 
of in die strote. of in die memmen, of in die 
scaemte Sommighe briet men in ovenen van swe- 10 
vel vuere Sommighe verbrande men in pannen 
Sommighen worden doer steken mit gluyende 
sj>eten ende ghebraden ant vuer. ende sommighe 
duvelen omme kierden sie. ende die ander duvele 

j gloyemlcn: hs. gloyrulcn; gloyenden [...]: na dtt woord 

kedc fout voor ketten zwart door gek. 

4 myt den haren : den verb. uit dem; do is boven dem 

geschreven, zonder verdere aanwijzing. 

5 hovde : lees hov[t]de? 

6 d[i/] : hs. du 

8 stroissen : de t lijkt veel op een c 

9 bruisten : de kop. had het eerste been der u vergeten en 

heeft het daarna boven de r bijgeschreven. 

/o swegel : de kop. schreef eerst se maar veranderde aan¬ 

stonds de e tf» het eerste been eener w 

ii Etzlich : de z eerst verg., daarna boven de t bijgeschr 

z. aanw. — worden dorch stechen : hs. dorch worden stechen, 

met Minw., dat de volgorde der twee eerste woorden omgekeerd 

moet worden 

11-ij gcloeynden : verb. uit geloyndeu; de e boven den 

regel tusschen o en y bijgeschr., z. aanw. 

i maniere : de re is niet aan manie dat aan het einde 

van den regel staat, vastgemaakt, maar wat verder in margine 

bijgeschr. door den corr.; de kop. had het blijkbaar eerst verge¬ 

ten. 

2-j Na ketenen staat in margine deus 

5 dieen : verbeterd uit dien; de tweede c is tusschen de e en 

de n boven den regel bijgeschrmet aanwijzing. 

Br i manieren van tormenten 1-2 somigen 
liycnc J-.5 anderen m. handen, anderen m haer 
anderen m. a. anderen m. dien (zie dc verbetering in 
11') 5-7 hoeffde hinghen neder werts in sulphure v. 
anderen hingen in v. ende hadden yseren haken 
ghesteken in die o. 8 neesteric gate : naesgaten 
9 strote: strate — memmen : borst 10 scaemte : 
scamclhcit 10 anderen brietmen in aven 10-11 van 
swe vel vuere ontbr. 11 anderen verbranden men 
12 anderen waren 13-14 ende men briet sc aent v. 
ende enige duvelen breiden die ende andere duvelen 

jk. 

van helschen vuere daer men alle maniren van tormenten inne vant[:] .Sommighe hinemen mitten 
voeten in gloiende kottenen, sommighe bi den handen, sommighe bi den hare'.] Ende die hoef- 

1 van helschen vuere : de i\ van helschen verbeterd uit r; de corr. heeft het laatste gedeelte der r uitgekrast en er het tweede 

been der n voor in de plaats geschreven. Dat helschen komt nergens anders voor, wk niet in Ixitijn. 

2 in : door den corr. verbeterd uit ende; daarvan is de e en het verkortingsteeken voor de uitgekrast; de n is dan zwart door ge • 

haald en d larhttren is in in de plaats geschreven. — .Va hare zijn weer woorden weggevallen. Zie de andere teksten. 
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W. *7** vuers [...] || Daer men alle manieren van pinen 
in vant Somige hingen an gloieende kettenen 
somige mitten handen Somyge mitten haer 
Somige mytten armen, somigen mitten deen 

5 Ende die hoefde nederwarts hangende in swe- 
velike vlammen. Somige hingen in vuer ende 
iseren haken gheslagen in die ogen of in die 
oren of in die nasegaten. of in die strate of in 
die borsten of in die scheemten Somyge briet 

10 men in ovenen. Somigen verbrant men in pan¬ 
nen Somyge waren doersteken mit gloienden 
speten ende [men] brietse ant vuer. Ende somy¬ 
ge duvele wonden sij omme ende die andere 

i-6 Van Daer tot vla : die regels staan ook of) blz. 178a, 

maar daar de meeste letters gevlekt zijn, heeft de kop. juist die 

regels rood doorgehaald, en is op bli. 178b op nieuw begonnen. 

De afwijkingen van de tweede redactie zijn : 

2 gloiende : eerste redactie: gheloiende 

5*6 swevelike : eerste redactie: sweveliker zooals in HL 

12 [men] : niet in hs. ook niet in HL 

BI i al m. 2 in ontbr. 4 somige mitten dien 
5 hangende ontbr. 5-6 swevelicker 6 hingen ontbr. 
6-j ende in y. 8 nase gater of in die kele 9 borst 
of in die scemte 12 ant : int 13 wijnden om 

daermen in vinden mochte alrehande tormenten 
Solke woerden gehangen aen vuyerige kettenen|| 
mitten voeten Selke mitten handen Selke mitten 
armen Selke mitten schenen die hoefde neder- 
waert hangende in solfereghe vlammen Solke hin- 5 
ghen int vuyer ende waren gheclauwet mit yseren 
haken in hoer oeghen ofte in hoer oren | ofte in 
hoer naseloken | of in hoer stroete | ofte in 
die boerste | ofte in hoer schemelheit Sulke 
bemtmen daer in solfreghe oven Dander 10 
braetmen opten roestere Die .iij^e keertmen 
in den speet teghen tvuycr Sulke duvelen 

10 bemtmen : de tegenw. tijd staat niet in het Lat. evenmin 

als braetmen of keertmen A maakt er een verled. tijd van. 

11 roestere : Roy : sartagines 

ii keertmen : verbeterd uit keetmen, de r boven den regel 

bijgeschreven met aanw. 

A 3-4 selke (e ook reg. 2) metten handen selke 
metten schenen selke metten hare selke metten 
ermen die hoefde Dc bijzonderheid metten handen 
(per manus) komt in Co niet, wel in Roy, Harl, Ba 
en Ar voor. Daarentegen komt niet in Ba mitten 
haren (per capillos) voor. 5 solfferen vl. — solke : 
selke 6 oec int v.— gheclauwet: geklaut 7 ofte 
in hoer o.: oec in haer o. 8 naseloken : noeslocken 
— of: ocht telkens op deze plaats ocht 8-9 strote ocht 
in haer borsten 9 haer scamelhcit 9-70 somege 
berdemen 10 oven: hovene 11 braetmen: brietmen 
11-12 die derde keerdemen aen speten tsegen 

H, 
den hinghen nederwaert in een vlamme van sulfur. sommighe hinghen int vuer ende hadden 

bi. jjc yseren haken ghesteken in die oghen of in die oren of in die naesgaten. of in die || strotte. 
ofte in die mammen, ofte in die scamelhcit. sommighe brietmen in ovenen. sommighe verbrant- 
men in pannen, sommighe waren daer doer ghesteken met gloiende speten ende men brietse 

5 an vuier als hersteen ende die duvelen die saten ende om wendse ende droeptese met menigher- 

i in een vlamme : hs. oorspr. en door den corr. verbeterd tot een door bijvoeging van een e links bovenaan. 

5 hersteen : hs. oorspr. hertsteen; de corr. die mischien dit woord niet begreep, heeft de eerste t uitgekrast; dit woord komt 

nergens voor, ook niet in Latijn. 

40' 
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w 
duvele bedroepden sy myt menicher bande ge- 
smotzen metale Ind op alle dese leiffen duvele 
ind slogen sy myt vlegen Alle manieren van py- 
nen de man gedenchen mochte waren da gesien 

5 Dese ritter sach etzlichen de syne gesellen hie 
vur mails plagen zo syn Ind hey bekante sy 
wail\] Geync tonge en moechtc vertzellen dat 

t't iir roiffen ind dat weynen || der onseligen dat hey 
hoerde want dese velde en waren neit alleyne vol 

io mynschen de gepyniget worden Mer ouch vol 
duvelen de sy [...] pynichden [.] Ind do sy den 
ritter da pynigen woulden ind hey den namen ons 
heren an reyffen do bleyff hey ongepynget 

De vij pyne de hey sach 
15 [Z)]o sy van dan overcomen waren so sach hey 

eyn vuyrich rat vur eme dat woenderlichcn grois 
was Ind alle beslagen myt geloyenden hoechen[.] 

7 tonge : de t lijkt op eert c 

9 velde : verb. uit veile; de 1 boven de c bijgeschreven, z. 

aanw. 

ii sy [...] : hs. sy my pynichden 

15 D]o: de plaats voor de I) is opengelaten.— overcomen; 

verb. uit onvercomen : de kop. heeft boven de n een 11 gezet, 

zonder verdere aanwijzing. (cf. 262/^). 

droepten sie mit manigher hande ghesmolten me- 
tael. ende op alle dese liepen die duvelen ende 
slueghen sie mit vleghelen Alle manieren van 
pinen die men denken mochte weren daer ghe- 
sien Dese ridder sach daer sommighen de sine 5 
ghescllen [...] wilneer te wesene pleghen ende hi 
bekende sc wel[.] Ghene tunge en mochte vertel¬ 
len dat roepen, dat krijschen. ende weinen der 
onsalighen dat hi hoerde. Want dese velde en 
waren niet alle||ne vol van menschen die ghe- jo6/-'5* 
pinicht worden, mer oec vol van duvelen die sie 
pineden'.] Ende doe si den ridder daer pinighen 
wolden ende hi den name jhesus anriep doe bleef 
hi onghepijnt. 

die sévende pine die hi sach 75 
Doe sie vandaer over ghecomen weren, so 

sach hi een vuerich rat voer hem dat wonderlike 
groet [...] was. ende al beslagen mit gluyenden 

6 ghescllen [...] : >\a ghesellcn de letter v (eerste deel der 

w van het volgende wilneer), aan het einde van den regel zwart 

door gehaald. 

12 ilaer en pinighen zijn door een verticaal zwart streepje 

van elkander gescheiden. 

iS groet [...] was: na groet de letter w aan het einde van 

den regel rood doorgehaald.— ende al enz.: Roy: rota ... cuius 

radii et canti uneiis igneis crant undique circumsepti. Zie N. 

Br i mennigerhandc ghesmoltenen 4 pinen : 
tormenten — denken: ghepeynsen — weren: waren 
5-7 sach dat (sic) enige die wilneer sijn gesellen wacren 
dair ende hy becande sy wael 7 tunge : tonge 
8 roepen : gheroep 8-9 ghecrijt vanden cathyven 
ende dat gheweyn 10-11 ghetorment worden 
12 pineden: tormente 12-14 tormenten wolden 
doe hy jhesus nacm acn riep bleef! hy ongequest. 
75 Die soevendc p.— die hi sach ontbr. 16 overleden 
waren 17 saghen sy voer hem 17 enz. ende in die 
spraten dair aff waren alre wegen doir slagen yseren 
gloyende haken 

h, 
hande smouten van sulpher. ende picke'.] Ende op alle dese so liepen die duvelen ende 
sloghense mit vleghelen!,] ende [...] alle maniren van tormenten die men versieren mochten ende * 
pensen die waren daer. Dese ridder sach daer sommighe. die wilneer sijn ghesellen hadden gheweest 

bl. 73d || in siner ghescelscap. Ende gheen tonghc en mochte dat uutspreken ende vertellen dat criten ende 

2 sloghense : hs. oorspr. scloghense : de c ui/gekrast als boven. 

2 ende [...] : hs ende met; met moet vervallen. Zie de andere teksten; ook het Latijn heeft den zin van de andere Middel- 

nederlandsche prozateksten. H1 heeft de plaats niet, eienmin A. 

4 ghescelscap : de c is niet doorgehaald. — tonghc : de slot- e schijnt van den corr. te zijn. 

1 
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bi. 178? dropten sij mit manigerhande || ghcsmolten mc- 
tale Ende op alle dese liepen die duvelen cnde 
slogen sij mit vlegelen Alle manieren van pinen 
die men dencken mochte waren daer ghesien 

5 Ende hi sach daer somigen die wilneer sijne 
gesellen hadden geweest die hi wael bekende. 
Gheen tonge en mochte voltellen dat ropen ende 
krisschen der onseligen en dat ghescreye dat hi 
hoerde. Want niet alleen en waren dese velde 

10 vol van menschen die gepint werden, mer oec 
van duvelen die se pinden[.] Ende doe sij den 
ridder daer pynigen wolden Ende hi anriep den 
name jhesus doe waert hi verloest 

die sevende pine 
15 DOe sij van daer over gecomen waeren Soe 

bl. 17S' sagen || sij voer hem een vucrrich rat dat wonder- 
lich groet was Ende in die vlogelen des rats waren 
alre wegen yseren gloiende haken doerslagen [.] 

7 mochte ; hs. moch aan het einde van den regel. 

15 DOe : de D is onderstreept. 

16 vuerrich : hs. vuer aan het einde van den regel. 

16 17 wonderlich : hs. wonder aan het einde van den regel. 

Bl i druptense 3 Ende al m. 4 die waren 
5 wilneer ontbr. 6 gewest die hi sach ende wael 
kende (sach ende vervalt?) j-8 te vollen vertellen 
d. r. ende dat krijsschen der onsaliger ende scrcyn 
10 zielen die gepinichl worden 11 pinichden 14 Die 
vij pine 13 Soe : Doe 16-77 wonderlicken 77 vcl- 
ghen des raets 

brachten ghesmoltcn metale ende drouptense 
Ende boven dese liepen al over al duvelen diese 
al doer en doer gcyselden Daer kinde hi oec 
selke van sijnen ghesellen | mer teghen hem 
en sprac hi niet Hi hoerde huylinge ende 5 
gheweyn der ongewilliger also groet dat egheync 
tonge en mochte vertellen Doe si hem oec daer 
wolden tormenten So riepe hi aen den name 
jhesu ende bleef gesont 

t Sevende tormente sach hi 10 

Alse si hijr over waren leden | so openbaer- 
de voer hem eyn vuyerich raet van wonder- 
liker groetheit daer die speyken ende velgen 
af waren ommsat mit vuyerighen haken Ende 
in elke haken hingen minschcn gesteken Deyne 75 

3 Na gcyselden nog een zin in Roy (Co), vertaald in W 

en de andere teksten. 

7 Na vertellen is weer in Hx (en .4) een zin weggevallen, 

die in Roy (Co) staat en door W en de andere teksten vertaald 

wordt. Ba heeft dezen zin ook niet. Wel is waar is de geheelc 

tekst ran Ba hier anders. 

14 ommsat : hs. ümsat 

A 7 brachtense — metale ontbr. 2 Ende voor 
boven ontbr. 2-3 boven alle dandrc endedus liepen 
alover al duvele die altoes gcesselden ende daer 
4 teghen: tsegen 5-6 huylinge weeninge ende kri- 
tinge der ongevalleger sielen so groet 6-7 negccn 
t. 7 en ontbr. — ende doen 8 wouden tormeinten 
doen riep hij aen 9 jhesus (telkens onverbogen) 
ende hi b. 10 De titel ontbr. Wel begint een nieuwe 
regel 11 Ende als hi hier over leden was 12 raet: 
rat 13 die speecken ende die 75 haken : haec — 
minschen : meinschen 

H, 
dat karmen dat hi hoerde, want dese velde en waren niet alleen vol menschen die torment worden, 
mer oec vol van duvelen diese pinen aen deden. Ende doe si den ridder torment [en] wouden so aen 
riep hi die name jhesus ende hi bleef onghcpijnnicht. 

Die sevende pine die si hem aen deden. 
5 Doe si van daer over gheleit waren, doe saghen si voer hem een vurich rat. dat wonderlike 

groet was ende in die [...] stocken vanden rade daer waren alre weghen doerscleghen gloiende yseren 
• • • 

2 torment [en] : hs : torment 

6 die [...] stocken : tusschen deze twee woorden is so rood op zwart doorgehaald door den kop. — doerscleghen : de c is niet 

uitgekrast. 
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De eyne helffte stoent op in de lucht ind de an¬ 
dere helfte stoent nederwart in de erde Ind eyne 1 * 3 
stynckende vlamme van swegcl vuyr quam uis 
der crden op om alle dat rat Ind verbrante de 

bi.us • 5 gene de an dem raide hyngen || De du vele spra- ! 
chen zo dem ritter^:] Dese pyne moistu ouch i 
lyden it en sy dat du weder keren wyllcs Mer du 
salt cirst sien dat sy lyden Her ome stachen [...] 
de duvele an beyden syden schermetzer tuschen 

10 de specken van [...] dem [raide] Ind sy daden 
dat rat so gruwelichen sere om louyffen so dat 
men neit gesien en kunde eynen van dem anderen 
onder gayn [van] den genen de dar an hcyngen 
Want van groisser snelheit des omm loiffens so 

i helffte : Roy : Huius dum rote mcdietas zie W. 

4 verbrante : er is weer een woord weg. Zie W. Roy: 

miserrime 

5 De : de D niet gerubriceerd. 

6 Na pyne is weer iets weg. 

7 wylles : verb. uit wys : dadelijk schreef de kop. op de s 

twee U’s. 

8 ome : verb. uit om; de e boven de m bij ge schreven, z. 

aanw. — stachen [...] : na dit woord sy doorgekrast. 

9 schermetzer : Roy : uectes ferreos 

jo [...] dein: voor dem het woord dese, zwart door gehaald— 

[raide] : niet in hs. 

13 franl : niet in hs. 

w 
vseren haken Die ene helfte vanden rade stont 
opwert in die lucht, ende die ander helfte stont 
nederwerts in die eerde Ende ene vlamme stin¬ 
kende van swevelvuere. quam uuter eerden op 
om lanc den rade ende verbrande onsalichlic. die 5 
ghene die anden rade hengen C Die duvele se- 
gheden toe den ridder [:] Dese pine [...] die dese 
liden moetstu oec liden. ten si dattu weder keren 
willest, mer du salst iersten sien dat si liden. hier 
omme staken die duvelen an beiden siden amey- 10 
den. tusschen die speken vanden rade. ende si dc- 
dent soe gruweliken secr dreyen. soe dat men 
niet sien en conde den enen vanden anderen on- 
dcrgaen. Vanden ghenen die || daer anhengen. W. 15* 
want van groter snelheit des omme lopens soe 15 

4 van en swevelvuere zijn door een vertic. streepje 

van elkaar gescheiden. 

5 om en lanc zijn door een vertic. streepje van elkaar ge¬ 

scheiden. 

7 [...] die dese : hs. de die dese: het eerste de dat op 

het einde van den regel slaatt schijnt oorspronkelijk door gehaald 

geweest te 2ijnf maar de doorhaling schijnt vergaan. 

9 salst en iersten zijn door een vertic. streepje van elkaar 

gescheiden. 

10 staken staat op eene uitkrassing. 

Br 1-2 stont opwert in die lucht, ende die 
ander helfte ontbr. 3-4 een stinekende vlamme 
van sulpher vuer 4 uut der 5 omtrent dat rat 
6 aen dat rat hyngen 6-7 Die duvelen seiden 
totten 7-8 dit torment dat dese gedoghen saltu 
oic doeghen 9 willest : wilste — iersten : ijrst — 
dat sy gedoghen 10 an : in 12 eysclicken zeer 
13 sien en mochte 14 aen hyngen 13 van: vander 
— vanden loep — soe scheent 

h, 
hl. :4a haken, die ene || helfte vanden rade stont opwacrt in die lucht. [...] ende. die ander helfde stont 

nederwaert in die aerdc. ende ene stinekende vlamme van sulfur vure quam uter aerden[f] om dat 
rat so hinghen zielenL] Die duvelen seiden tot [...] den ridder, dit torment dattu sieste dat saltu 

1 [...] ende : voor dit woordje staat nog ccns ende door den kop. zwart doorgehaald. 

2-3 om dat rat : er is hier iets weggei>allen, waardoor de zin geheel anders wordt. Zie de andere teksten. 

3 tot [...T den ridder : tusschen tot en tien in het hs. hem n*od op zwart doorgehaald door den kop. 

Digitized by Google Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



N — 257 — H, 

Die een helfte des rats stont opwarts in die luch- 
te. ende die ander helfte stont nederwart in de 
eerde Ende een vlam stinckende van swevel vuer 
quam uutter eerden op omtrint dit rat Ende 

5 verbrande onsalichlic die geen die daer hingen 
an dat rat [.] Doe sechden die duvelen totten rid¬ 
der [:] Dese pine saltu oec lijden ten sij dat du 
wederkeren wils. Mer du salste ierst sien wat sij 
lijden [.] Hier om staken die duvelen an beiden 

M- n<) ‘10 sijden ameiden tusschen die speten vanden || ra¬ 
de. ende soe eisselike seer dreiende dat men niet 
ghesien en konde den enen van den anderen on- 
dergaen der geenre die daer an hingen. Want 
van der groter snelheit des lopens. soe scheent 

3 stinckende : de i verbeterd uit de schacht van een te 

vroeg geschrn>en k; het boven den regel uitstekende gedeelte 

is zwart doorgehaald. 

6 duvelen : in het hs. duve aan het einde van den regel 

leien aan het begin van den velgenden; 1c is rood op zwart 

doorgehaald. 

10 speten : lees : speken? (zie H2: spreten) 

13 geenre : hs. geen aan het einde van den regel. 

BI i helft vanden rade — opwart 2 de : die 
4 om dat rat 5 verbarden onselicken (lees : ver- 
barnden) 7-8 et en si dattu weder koerste 10 
speten: speken 11 ende dreident soe eyselicken seer 

helft || van desen rade stoent in die lucht buten bi. 40h 

der eerden Ende dander helft stoent rechte 
nederwaerts in eynen groeten gracht bynnen 
der eerden Eyne swarte solferighe vlamme 
quam al omme gheen rat op zeer stinckende [.] 5 
O wie ontfermelike gebeerden die ghene diere 
aenhinghen Doe seiden die duvelen totten 
ridder | dit moetdy lijden omme dat ghi niet en 
wilt wieder keren | ende wat si noch lijden suldi 
teersten sien Daer ghingen die duvelen staen 10 
aen elke sij de vanden rade | deyn jeghen die 
andere mit yseren meden ende staekense tus¬ 
schen die speyken ende keerden dat rat so 
dray[£w]de omme | datmen den eynen voerden 
anderen niet en const gesien vanden ghenen 15 
diere aenhingen | want omme sijnen sterken loepe | 

i rade : verbeterd uit raede; de e zwart geexpungeerd en 

loodrecht rood doorgehaald. 

6 O wie enz. komt aldus niet in Roy voor. W en de tot dezelf¬ 

de groep behoorende teksten hebben den zin van Roy : et (sc. 

flamnia) in ea pendentes miserrime torrebat. Een zin als Roy 

hebben ook de teksten Hart en Co 

14 dray (>n] de : hs. drayde 

A i van desen rade deen helf — stoent : stont 
ook reg. 2 — lucht: locht 3 nederwaert in een groete 
g. 4 ende een swerte solfferachtege 5 opweert 
6 O wie : die Dit is zoo natuurlijk fout; zie W enz.— 
ontfcrmleeckenne 7 die duvelen : si 7-8 totten 
ridder ontbr. 8 moetdy : moetti — omme dat : op 
dat 9 wederkeerren — lijden : gedoegen — seldi 
10 teersten : ierst — duvelen : quade geesten 
11 aen elke : van eiker —van dien raeie—jeghen: 
tsegen 11-12 den andren met yseren roeien 12-14 
tusschen dien speecken ende en keerden so seere trat , 
omme 15 niet en mochte bekennen 

h, 
doghen | het en si dattu weder keren wilste[.] Mer du salste eerst sien dat si ghedoghen[.] i/ier omme 
staken die duvelen an beiden siden [amcyden twischen die spreten vanden rade. ende si deden so 
yseliken seer dat rat om lopen, so datment niet sien en mochten den enen vanden anderen ondergaen 

hl. 74h vanden [...] ghenen die daer aen henghen. Want || vander groter snelheit vanden lope. so scheent 

1 doghen ; : het streepje rood gestipt — ghedoghen : de d schijnt in de plaats van een andere letter die uitgekrast is, 

misschien c geschrei'en te zijn. 

2 [ameyden] : na siden aan te vullen een woord voor vectes — spreten: zie N. 

4 vanden [...] ghenen : tusschen vanden en ghenen heeft de kop. eerst nog anderen geschreven en dit dan geixpungeerd en 

rood op zwart doorgehaald. 
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scheyn eyn vuyrich omm rynck zo syn Ind [rfo] 
sy den rit ter op dat rat geworpen hadden ind sy 
en in de lucht keerden ind opjv]erhaven hadden. 
Do an reyff hey den soissen namen ons lieren 

5 jhesu cristi so quam hey aff onge[/>]ynget 

Dit is de echte pyne de [/<*//] sach 
Inde sy terekeden voirt van danne ind tzogen 

uSh den ritter myt in zo eyme || groisse huse dat 
geruweliche roichde Ind dat was harde wyt ind 

10 lanek also dat man dat eynde dar van neit gesien 
en kunde Ind do sy noch eyn deyl da van waren 
so bleyff der ritter staen om de groisse hytzste 
de dar uis quam ind hey ontsach sich vort zo 
gaen Heromme sachten eme de du vele [:j IFat 

75 verbeydes du dat is eyn bade huus dat du suys 
Woultu off en woultu du salt dar zo gaen ind 
myt den anderen da yne baden [.] Ind hey began 
uisz dem huse zo hoeren wcynen ind schryen Ind 

/ omm : hs. öm; id. 256/14— Ind [//o] : do nut in hst ha. 

j cn in dc lucht: de eerst verf;., daarna boven in bijgeschrc- 

ven, z. aanw. — op[t/]crhaven : hs. operhuven 

5 jhesu: verb. uit jhesus; de s uitgekrast. — ongc[/>jynget: 

hs. ongeynget 

6 dc [hey] sach : hey niet in het hs. 

7 terekeden : lees ; treckedcn? 

15 suys : de tweede s is maar half af gemaakt. 

iS hoeren : verb. uit horen; de e boven de o bij geschreven, 

z. aanw. 

scheen een vuerich omme rinc te wesen Ende 
doe si den ridder opt rat gheworpen hadden, ende 
sine kierden in die locht ende opverheven [...] 

; hadden doe hi anriep den namen ons heren jhesu 
cristi soe quam hi of ongheserighet 5 

1 

I 
1 

1 

i 
i 
i 
* 

1 

1 

Die achtende pine 
Ende si trecten voert van daer. ende toeghen 

den ridder mit hem tot enen groten huse dat 
gruwelic rokede. ende het was horde seer wijt 
ende lanc. soc dat ment eynde daer of niet sien 10 

en mochte Ende doe is'i noch een deel daer of 
waren, so bleef die ridder staende. om die grote 
hitte die daer nut quam. ende hi ontsach hem[...] 
voert te gane. Hier om segheden hem die duvelen. 
Wat verbeidstu. het is een bade huus dattu sieste. 75 

Wilstu of en wilstu. du salster toe gaen. ende ruit¬ 
ten anderen daer in baden*.] Ende hi begon uutc 
den huus te horen weinen ende scrcyen Ende 

3 op verheven [...] : na op verheven de letter h aan 

het einde van den regel zwart door gehaald. 

4-5 jhesu cri<ti: zoo opgelost. 

11 [.Vji : hs. hi 

ij hem [...J : na hem de letter v aan het einde van den 

regel rood doorgchaald. 

ij Ycrbeiilstu : verbeterd uit verbidstu; de e is boven 

de i bijgeschreven met aanwijzing. 

i 

Br 7 omrinc toe 2 op dat rat 3 sine : sy hem 
— locht : lucht 4'5 doe hy jhesus cristus naem 
aengcropen had 5 ongequest aff 6 achte pijne 
7 trecten oen van dair voert ende trecten 8 huse 
wert () eyselicken r. Ende dat was harde — seer 
onthr. 10 soe lanc dat 11 sy noch — of : aff 
13 hitte : heytte 14 te :toc — segheden : sciden 
25 verbeidestu 16 wltu (lees wiltu ?) off cn wiltu 
du salst tot dair voert gaen ende salst m. 17-18 
Ende men begondc nut den huse te hoeren ghe- 
weyne ende gheserey. 

h2 

een vtirich omrijnc te wesen ende doe si den ridder op dat rat gheworpen hadden ende si hem op- 
waerts korden in die lucht, ende op verheven hadden, doe riep hi an den naem jhesus ende hi 
quam al onghequets van hacr handen 

die viii pine. 
; Ende si trecten. den rider van daer. ende voert mit hem tot enen groten huuse dat anxtelik 

i een : oorspr. in hs. en door den corr verbeterd tot een door bijvoeging eener e in margine links. 

i-2 opwaerts : door den corr. verbeterd uit opvaerl* door tot voeging eener v links boven de andere. 

5 rider: lees : ridder? — anxtelic : de kop. had geschreven : aenselic; boven dc c schreef dc corr. x; daarna haalde hij alles door 

en schreef in margine anxtelik 
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een vuerich omrinck te wcsen Ende doe si 
den ridder op dat rat gheworpcn hadden ende 
hem keerde in die lucht, ende opverheven had¬ 
den. doe anriep hi den name jhesus cristus. ende 

5 quam sonder sericheit dacr van 

so scheyn dat rat als eyn gloyende rinck Ende 
alsi den ridder hadden gheworpen opt rat 
ende in die lucht geheven So aenriep hi den 
name cristi ende hi quam da[n]e onghequetst 

Die achte pine 
Ende sij togen van daer voert Ende trecten 

den ridder mit hem. tot enen groten huuse wart 
bl. ir<>b Dat cysscliken rokede ende het was || herde seer 

10 wijt. ende soe lanck. datmen dat einde daer af 
niet gesien en konde Ende doe sij noch een deel 
dacr aff waren soe bleef die ridder staen om die 
grote hctte de dacr uut quam Ende ontsach hem 
voert te gaen [.] Hier om spraken die duvelen. 

75 Wat verbcidestu. Het is een badc huus. Wilstu of 
en wilstu. du salste tot daer voirt gliaen. ende * 
mit ten anderen daer in baden [.] Ende men bc- • 
gonste uut den huuse te hoeren weynen ende • 

2 gheworpcn : hs. ghewor aan het einde van den regel. 

3 opverheven : ha. opverhc aan het einde van den regel. 

— rokede : hs. ro aan het einde van den regel. 

7 Ende : de E is onderstreept. 

// konde : hs. kon aan het einde van den regel. 

15 verbcidestu : hs. verhei aan het einde van den regel. 

17 in baden: verbeterd uit: te baden; te is rood op zu'art 

door gehaald en vervangen door in dat in margine staat met een 

rood aa nwijzingsteeken. 

Dat achde tormente 5 
Soe ginghense voert ende trocken [...] den 

ridder teynen groeten huyse waert |dat was eyslic 
ende roccde Dat huys was herde breyt | Mer die 
lengde en mochtmen niet sien Doe siere noch 
eyn dcyl verre |]af waren quacm daer so grote 10 bl. 
hitten uut | dat die rydder stoent ende vreysede 
voert te gaen Doe seiden die duvelen [:] Het 
is eyn bat dat ghi daer siet wacr nae beydi | 
wildi of en wildy ghi moet derwaert ende ba¬ 
den mitten anderen [.] Ende hi hoerde uut 15 
ghenen huyse jamerlike gheweyn ende ghe- 

4 da(n]c : hs. ilalc— onghequetst : hs. onghe quetst 

5 aciulc : de c veeleer t 

6 trockcn [...] den : tusschen deze twee woorden is uit¬ 

gekrast Pat achde t met robrik geschreven, blijkbaar het op¬ 

schrift. 

Itl 2-3 ende om keerden 4 naem jhesu cristi 6 Die 
achte pine o)itbr. Er is ren plaats open gelaten voor den 
titel. 7 tugenen 9 roeden — herde onlbr. 10 soe 
ontbr. 12 bleef: bief /jhetstedic — ende hy o. om 
13 verbeidstu dit is 15-16 dattu wilste of en wilste 
Na dattu is misschien sieste weggevallen zooals IE 
heeft. Roy : quod uides 16 du salie daer in 17-18 
begonde 

A i so ontbr. — scheen dien rinc al gloeiende 
2 alsine 3 geheefen— So ontbr. 4 jhesus xnstus 
— da[w]c : neder 5 Titel ontbr. 6 Soe : doen 
6-7 vóert metten ridder ende trockennen 7 dat : 
daert—eyselccc 8 ende dat h. 8-9 maer vander 
lenghden en mocht men deinde niet 10 een veer- 
decl af Dit vcerdeel is vermoedelijk ontstaan uit het 
eyn deyl verre Het Lat. van Co en Ba heeft : ali- 
quantulum 11 stoent : stont 11-12 vreesde hem 
vort 12 ende doen 16 janxmerleec gescrey ende 
geween 

H, 
rokende was ende het was herde wijt. ende so lanc datmen dat eyndc niet sien en conden[.] Ende 
doe si daer noch een stucke weghes of waren, doe bleef die ridder staende overmids grote betten die 

bl. 74 daer uut quam ende hi ontsach hem. || voert te gaen. hier om seiden hem die duvelen [:] Wat ver- 
beides du. het is een badc huus dattu sieste[,] wilstu of en wilstu. du salste mitten anderen daer inne 

5 baden[.] £ndc hi begonste uten husc te horen wenen ende screicn[.] Ende doe hi int huus ghebracht 

4 ecu bade huus : hs. ecu badc huus doch de eerste e van eeu hoogst waarschijnlijk van den corr. afkomstig. 

4*a 
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do hey in dat huus gebracht was so sach [hey] eyn 
reyveir de verveirlichen an zo sien was Want dat 
fundamente van dem huse was vol ronder puetze 

* da der eyne an dem anl[deren stoent so dat 
5 men nauwen off neit tuisschen gaen en mochte 

Ind etzlichcn puietze was vol van cynre hande 
gesmoltzen metale off eyniger anderre vallen¬ 
der verscheit Da eyne groisse schare van man 
ind van wyven jongen ind aulden yn gesun- 

10 eken waren Ind etzliche waren [...] altzomaile 
dar in gesuneken eitzlichen bis zo dem ouge 
Etzliche zo den lippen etzlichen bis zo dem halse 
etzliche bis zo den brusten Etzlichen bis zo 

1 [hey]: niet in hs. 

2 reyveir : verb. uit rcyver; de i boven den regel tusschen 

e en r bijgeschr.,z. aanw. Zie H'.— dc : eerst verg., daarna boven 

den regel tusschen reyveir en verveirlichen bijgcschr., z. aanw. 

— verveirlichen : verb. uit vcrverlichen; de i boven den regel 

tusschen c en r bijgcschr., z. aanw. Sa verveirlichen komt in 

W. nog een bepaling iooals in de meeste Lat. teksten. 

y metale : na dit woord een met de griffel in het papier 

gedrukt streepje. — anderre : verb. uit andere ; de tweede r 

boven dc eerste bijgcschr., 2. aanw. 

9 ind van : van eerst irrgeten, daarna boven wy bijgeschre- 

ven, 2. aanw. 

10 waren [...] : na dit woord dar door gekrast. 

11 Er is een straf weggevallen. Zie W, Roy, Co, Harl: alii 

usque ad supcrcilia— zo dem ouge: As. zo dein halse; ouge 

is boven dein bij ge schreven, als verbetering voor halse 

do hi int huus ghebracht was. soe sach hi enen 
wijer die verveerlike antesiene was ende eyselic. 
wante dat paviment vanden huus. was || vol ron¬ 
der putten die die ene anden anderen stonden, 
soe dat men daer nauwe of niet tusschen gaen en 5 
mochte Ende elc putte was vol van eenre han¬ 
de ghesmolten metaelc of van enegher ander val- 
lenderre verscheit. daer ene grote schaer van 
manfwen] ende wiven. jongen ende oelden in 
ghesonken stonden Ende sommighe waren 10 
daer alte male in ghesonken Sommighe tot 
den wijnbrawen Sommighe toe den oghen Som¬ 
mighe toe den lippen Sommighe toe den halse 
Sommighe toe der borste Sommighe toe den 

bl. 

2 wijer : Co : visionem, Ra : penam, Harl: visionem, 

Roy ; uisionem, Ar - Co. Hj en A vertalen goed. 

j wautc en dat zijn door een zwart streepje van elkander 

gescheiden. 

J-4 ronder: eerst vergeten, daarna boven den regel tusschen 

vol en putten bijgeschreven, met aanwijzing. 

4 Tusschen anden en anderen is wat uitgekrast. 

6 van eenre enz.: Co : metallis diversis ac liquoribus 

ferventibus zie Hv 

9 maii[«tn] : hs. man aan het einde van den regel, de 

kop. heeft den uitgang vergeten te schrijven op den volgenden 

regel. Zie K. 

12 wijnbrawen : hs. wijn brawen 

Br i ghebracht : bracht 2-3 wier vervcerlic ende 
eyselic acn toe sien want het payment 3 vanden 
huus ontbr. 4 die onderlinge die een aen den 5 nau¬ 
we of: cume ofte 6-7 eenre hande ontbr. 7 ghesmo!- 
len : gcsmoltcnen 7-8 eniger andere vallender 
<5-9 een grote manichte manne ende wive olden en 
jonghen ir akcmael 11-12 anderen totten wijn- 
braen 12 Sommighe toe den oghen ontbr. 12-13 
anderen totten lippen 13-14 Sommighe toe den 
halse Sommighe toe der borste ontbr. 14 anderen 
totten 

H, 
was. doe sach hi een vuer vervcerlic ende seer yselic aen te sien. Want dat paviment van 
den huse was wol ronder putten die sonderlinghe die ene an den ander stonden ende elke 
putte was vol van ghesmolten metale. daer waren time grote manichvowdicheit. van mannen. 

/ vuer : zie andere teksten. 

2 wol : ook hier werd de w niet verbeterd. 

j vol : hier heeft het hs. vol met v—//*. laat weg : vallender verscheit— manichvowdicheit : de kop. schreef manichvow- 

dic; de corr. schreef er h1 bij. 

\ 
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screyen Ende doe hi int huys ghcbracht was. 
soe sach hienen wie[>] vervuerliken. ende eisselic 

bi. /79r van ansien Want || dat pavimcnte van den huvsc 
was vol ronder putten die an malcanderen ston- 

5 den alsoc dat men daer naw of [ni]et tusschen 
gaen en mochte Ende clc putte was vol van eni¬ 
gerhande metale of van enigerhande vallende 
verscheit Daer een grote manichte van mannen, 
ende van wijven, van jongen ende van oldcn in 

10 stonden ghesoncken Somigc totten wijnbrauwcn. 
Somygc totten ogen Somyge totten lippen. Som- 
myge totten halse Somigen totter borst Somyge 

2 wie[r] : hs. wiet 

.5 [rtïjet : hs. met 

7 vallende : hs. val aan hel einde van den repel. 

8 manichte : hs. manich aan het einde van den regel. 

10 ghesoncken ; hs. ghesonc aan het einde van den regel. 

BI 2 wycr ende verveerlicken ende cyselicken 
3 Want die dele 5 nauwe tusschen of niet 6-7 eni¬ 
gerhande ontbr. 7-8 of van enigerhande vallende 
verscheit ontbr. # manichte : scare 9 olden lalden 
10 oge brouwen 12 tot den h. 

screy Doe hi int huys quaem | so sach hi dat 
evslic ende verveerlic was aen te sien want 
die vloer van desen huyse ende dat pavymente 
was vol ronder putten die aen malcanderen 
stoenden also datmen daer niet tusschen en j 
mocht gaen Ende ellic put was vol van men- 
nigerhande solfer ende gesmolten metale Daer 
oync grote mennichte van mannen ende van 
wijven in waren jonc ende alt en stoenden 
gesoneken Ende sommige waren te male daer 10 
in ghesoncken Sommige totten wïjnbramven 
Somyghe totten oeghen Somyge totten lippen 
Somige totten halse Somyge totter boerst 

T-2 so sach hi tot want : Roy : uiclit diram uisionem et 

horre’i'lam; de andere teksten hebben ivwvisionem allerlei eigen¬ 

aardige woorden. A daarentegen gebruikt het woord visioen 

j //j geeft hier .ten zin van hel Latijn weer. Ila heeft het woord 

penam, dat echter nergens vertaald is. 

i 6-7 Roy : metallis diuersis ac liquoribus feruentibus; 

Ha : iliucrsis mctallis bullientibus atque liquatis. 

9 en : verbeterd uit ende; het verkortingstecken voor <le 

is zwart doorgehaald. 

A i so ontbr. i-j sach hi een wTeet ende een 
vrccsscheleec visioen want die vl. 3 van desen : 
vandien — ende dat pavymente ontbr. 4 rooder 
putten (lees : ronder Lat.: rotundis) 4-3 die aen 
malcanderen stoenden ontbr. 5 also : so 5-6 datte 
men kume ocht niet daer binnen gaen cn mochte 
ende eiken p. A staat hier dichter bij Roy dan 
Roy : ut uix inter eas, aut nullatenus iri potuisset 
6-11 vol van alderande metale berrende daer 

; beide mans ende vrouwen van aldcrrande son- 
den in staken [;] in geen metacl daer was die selc 
altemael in verdroneken selc toeten wfijnbrauwTen 
Het van alderrande sonden is natuurlijk niet goed. 
Roy: utriusque sexus et etatis 12-13 somyghe 
ontbr. telkens, ook geen equivalent als selc — totten : 
toeten verder ook toeten toeter enz. 

Hj 

ende van waven | oude. ende jonghe die daer in ghesonken waren ende sommighe 
bi.741 II waren daer altemael in versmoort, sommighe totten wajnbrawen. sommighe totten 

oghen. sommighe totten lippen, sommighe totten helse, sommighe totten borst sommighe 

i wivcu : wi staat of) het einde van een regel; de volgende regel begint dan met wven zuwrt op rood door gehaald, waarna 

de lettergreep veil — tlir «luor : in murgme oudi man met aanu'ijziugsteekeu door den corr. hifgeschreven. 
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den navel Etzlichen bis zo den deynen etzlichen 
bys zo den kneen Etzlichen bis zo den heyncn 
Etzlichen mvt eyme voissc alleync Etzlichen 
[myt] beyden henden off myt eynre bant alley- 

5 nen [.] Sy weynden alle van pynen Ind de du vele 
bi'iig'' zo dein ritter sprachen [:] .Sich mit dese ( saltu 

baden[.] Ind sy hoven den ritter op ind woulden 
in werpen in eynen puetze Mer do sy horten den 
soissen namen ons heren jhesu cristi 

io da en mochten sy eme neit doen 

navele Sommighe toe den dicen Sommighc toe 
' den knien Sommighe toe den benen. Sommige 
l mit enen voete allene. Sommeghc mit beiden 

handen, of mit eenre hant allene'.1 Sie weynden 
allo van pinon endc riepen .] Doe segheden [...] 5 

j die duvelen, sie mit desen salstu baden .] Ende 
j si hoeven den ridder op endc* se pijndene te 
I werpenc in enen van den putten, mer doe si 

hoerden den namen cristi. so en mochten sijt 
nied doen 10 

de ix pyne de hei sach 
Sy gyngen ewech van danne ind treckden int- 

geaen eynen berch da hcy yne sach sitzen oyne 

groisse schare van mannen ind van wyven jonek 
75 ind alt geboeget bis op yre tzeyn Also dat r.,.] alle 

de hey zo vorens gesien hadde cleyn duchte [.] 

2 bis 7.0 ilcn lx.*yne 11; de s van bis is boven de i aan het einde 

van den regel bijgeschrz. aanw. 

4 [myt] : niet in hs. 

8 puetze* : verb. uit putze; de e boven den regel tusschen 

u en tz bijgeschrei>cn, z. aanw. 

ij danne : hs. dan 

IJ-13 intgcacn : verb. uit intgacn; de <• boven den tegel 

tusschen g en a bijgeschreven, z. aanw. Lees : int geen ? 

ij yne : verb. uit iine; de kop. heeft van de i en het eerste 

been der m een y gemaakt. 

14 Roy (Co, Harl) : multidudinom nudorum homitmm; 

sie ook tV. 

1.5 dat f...] : na dit woord sy door gekrast. 

die neghende pine 
Si ghengen en wech van deer stede, ende trecten 
teghen enen berch. daer hi in sach sitten ene gro¬ 
te schaer van mannen || ende wiven. oelt ende 
jonc al naket ghecrommet op hare teen. soe dat si 75 
hem alle die hi te voren ghesien hadde cleyne 

i dicen : verbeterd uit dien; de eerste e is boven den regel 

tusschen de i en de <? bijgeschreven, met aanwijzing. 

5-6 segheden [...] die : hs. segheden die die 

6 sie mit : hs. mit cn een klein horizontaal streepje, 

aan hef einde van den regel; moei er aan mit nog een uitgang 

komen of is het eene vergissing van den kop. ? 

12 trecten : misschien te lezen trecten[<•] zie /ir. 

14 mannen : de tweede n is heelemaal verdwenen; men 

ziet er alleen nog de sporen van in het perkament. 

7.5 teen : de ee's staan op cenc uitkrassing. 

16 cleyne: verbeterd uit cleyn; de e i sboven den bijgcschrc- 

ven, met aanwijzing. 

Br 1-2 Sc >mmighe toe den dieen Sommighe toe 
den knien onlbr. 2 anderen totten b. 2-4 ande¬ 
ren waren dairin mit enen voete allene anderen 
m. b. h. otï mit eenre allene 5 alle : al 5-6 sich 
scirien die duvelen myt 7 hoeven : hieven —ende 
pijnden hem te S-<) sy cristus naem h. <j-io soe cn 
mochtens sijs niet 12 gingen cn wech van der stat 
ij en teghen — ene on tbr. 13-14 soe grote me- 
nichte 14 van wijven — oelt : olt vaak 75 nacct 
ghei roemt om oir teen (lees : op) 16 al die— voeren 
sach luttel dochtc 

totten navel sommighe waren daer allene in | metten 
van groeter pinen. Sich',] scidcn die duvelen f,] mit 
den ridder ende worpen hem in een put. mer hi aen 
haer handen. 

enen voete ende riepen ende carmedcn 
desen salstu baden | endc si hoven op 
rep den naem j liesus ende hi onquam 

/ in f : streepte m:t rood: punt ; zie 257 

3 nmpi.im : hs. «mi 

b!. ib' 
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totten navele. Somigc totten dien Somigen tot- 
W. 179d ten knyen. Somygen totten benen Somylghen 

mit enen vote alleen Ende somigen mit beiden 
handen of mit eenre alleen r.] Sij weynden alle 

5 van pinen ende riepen'.] Sichf.j die duvelen spra¬ 
ken [,'j mit desen saltu baden .j Doe hieffen si den 
ridder op. ende pindenen te werpen in enen van¬ 
den putten Mer als sij den name cristus hoerden 
en mochten sijs niet doen 

10 Die negende pine 
SY ghingen en wech van der stat ende treeten 

tegen enen berch Daer hi in sitten sach. soe gro¬ 
ten schare van mannen ende van wijven jonc en¬ 
de olt naect gecrommet. Alsoc dat sij alle die hi 

15 te voeren sach hem luttel dochten r.J Dese saten 

5 Sich past beter na spraken; maar het Lal. van Co (Roy) 

is hier misschien gevolgd ook tvat de woordschikking lutse/t : 

ICcce ifiquiimt Daemones, cuin istis balneabis. 

7 piiulenen : hs. pin aan het einde van den regel. 

ii SY : de S is onderstreept. 

15 dochten : hs. doch aan het einde van den regel. 

BI j enen voet alleen 4 Ende si w. 7-5 al v. 
groter p. 5 Ende died. 6 hieffen : hieven j-8 in 
enen put 8 naem jhesus horden soe 10 Die 
negende pine ontbr. Er is een plaats open gelaten. 
11-12 treeten den ridder t. e. b. 12 in ontbr. 
13-14 wijven ende al n. 75 dochten liden Het woord 
liden heeft in het Lat. geen overeenkomstige plaats. 
Misschien een verbetering (?) van den corrector. 

Die neghende pine die hi sach. 
Si ghinghen van daen van dier stat < 

in sach sitten. so grote menichte van m: 
ghccromt van hare tien. soe dat si hem alle 

j ovor : Roy : contra 

J v.ui ban» : lees : op? n zciijy»! : niet in hs 

j Somighe totten navele Somighe totten knyen 
Somighe totten beynen Somige mit eynen voet 

i Ende som mit beyden handen of mit eynre 
allcync Sy wcynde alle van pijnen ende riepen 
Sich[t} seiden die duvelen / mit desen saltu 5 
baden! / Doe hieven si den ridder op ende wol- 
denten in eyn vanden putten werpen. Mcr als si 

! den name jhesu cristi hoerden so en mochten 
j si hem niet doen 

I Dat neghende tormente sach hi 10 

Si ginghen ewech van dere stat ende troekenen 
teghen eynen berch daer sach hi sitten so w.41^ 

groetc schaer van mannen ende van wijven jonc 
ende alt al naect ghccrummet op hoer teen Also 
dat die tormenten die hi te voren sach hem luttel 15 

j of mit : hs. ofmit in één woord, maar met een zwart 

I streepje om de J woorden te scheiden. 

i ƒ.5 to-iiUMiti'a : de zin vereischf hier een ander woord. 

Roy (('«.) heeft dan ook : pauci (sc. homincs). Al de andere 

teksten vatten dit zoo op. 

A 7-5 toeten navele toeten dien toeten knien toeten 
schenen met beiden voeten selke stonden daer in 
met enen voetc selke met eender hant selke met 
beiden handen aJleene ende altemale screidense ende 
weenden siet seggende die vianden met desen vian- 
den moetti baden Het laatste vianden moet vervallen. 
toeten dien ontbr. in maar komt in Lat. voor : 

: ad femora De bijzonderheid van de met twee voeten 
gestrajten staat alleen in Ba en ontbr. in de andere 
Middeliied. teksten 6 Doe onlbr. — si voor h. 
6-7 woldenten : pijndennen 7 hem te worpenne 
.v-9 hoerden den name jhesus ten beseoet niet wat 
si hem pijnden 10 De titel ontbr. 11-14 Henen 
gaendc van dier stat quamen si tsegen enen groe¬ 
ten IxTch daer alderandc liede van aldcrande son- 
den waren so menichfuldichlike vele dat hem luttel 
goeds dochte wat hi te voren gesien hadde ende 

j saten op hare teen 14 Also tot dochten ontbr. 

h, 
pilde treeten den ridder over enen berch daer hi 
innen ende van wiven out ende jonc. al naect 

die hem te voren ■gccomcn waren] luttel docJite[.] 
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Alle dese saissen als des doitz verbident ind sagen 
myt anxste zo dem norden wart Ind do [...] sich 
der rit ter verwonderde wat dese onselige schare 

bl.i2oa [...] verbeide so sac||te emc eyn van den 
5 duvelen [:] Dat mach gescheyn du verwonders 

dich wes dit volck myt so groissen anxste verbei- 
det [.] Nauwelich [...j hadde der duvele syne wort 
uis dar quam van dem norden eyn stoerncnde 
wynt de de duvelen ind den ritter ind alle dat 

10 volck begryff Ind warp sy in de ander syde 
des berges in eyn steynckende wasser wey[n]en- 
de ind onselichlychen krysschenden da sy in 
gepyniget worden myt ontzelliger kelden .] Ind 
als sy sich pynden op zo comen uis dem was- 

75 ser staichen sy de duvele de op dem wasser 
leiffen weder onder Ind der ritter en hadde 
syns belders neit vergeysscn ind ryffen den 

bh20h namen ]| an Ind vant sych sonder verbeiden 
an dem anderre syden van dem wasserc 

2 do : door uitkrassing verb. uit da — [...] sich : hs. sy 

sich 

3-4 schare [...] : na dxt woord ecne l misschien begin van 

de b van verbeide 

4 sacte : lees : sachte? 

7 Nauwelich [...] hadde der : hs. Nau ha wclich d had dde 

der; de d na welich en die van had zijn slecht gemaakt. 

8 stoernendc : lees : stoermende ? 

9 Na ritter moet er volgens \V, Br, II2 nog een korte zin 

staan; zie aldaar en Roy : et qtieni duxerunt militem 

11-12 wey[n]endc : hs. wevende verb. uit weyndc; de e 

boven de n bijgeschreven, z. aanw. 

14 op zo comen: op eerst verg., daarna boven zo bijgeschre¬ 

ven, z. aanw. 

17 belders : Roy : adiutoris 

w 
dochten. Alle dese seten alse die der doet ontbei¬ 
den. ende saghen mit anxte ten noorden wert En- 
de doe hem die ridder verwonderde wat dese 
onsalighe scaer'...] ontbeide, soe seghede hem ene 
vanden duvelen. Het mach schien du verwonder- 5 
ste di. wes dit volc mit so groten anxte ontbeidet. 
Nauwelic had de duvel sinc woerde uute. Daer 
en quam vanden noerden een stormende wint. 
die die duvelen ende den ridder den si leyden. en¬ 
de al dat volc begreep, ende werp sie in die an- 10 
der sijt des berghes in een stinkende riviere. Wey- 
nende ende onsaliclilic krijsschende daer sie inne 
ghepijnt worden mit ontelliker keldcnf.] Ende al¬ 
se hem pijnden op te comen uuten watcre. so 
staken si die duvele die opt water liepen weder 15 
onder Ende die ridder en had sijns beholders niet 
vergheten. ende riep den name an. ende [...] lii 
vant hem sonder beiden an die ander sijt over die 
rivire 

4 scaer f...] : na scaer in hs. een punt. 

9 den si leyden : dit komt in het l^atijn van Ar, Harl, 

Roy voor: quem duxerunt 

12 ende (en) : eerst vergeten, daarna tusschen Weynende 

en onsalichlic boven den regel bijgeschreven, met aanwijzing. 

13 water en liepen zijn door een verticaal zwart streepje van 

elkaar gescheiden. 

j6 beholders : verbeterd uit beholdes; de r boven de c 

bijgeschreven, met aanwijzing. 

17 ende [...] hi ; hs. ende ende hi 

Br 1-2 al dese sa ten als die doit verbeidende 2 ten: 
te 4 nianichtc verbeide — seghede: seide meestal ei 
5-6 du verwonderstu wat 6 soe groter a. ontbeit 
7 cume hadde die duvel sijn woerde gheeyndet 
8 ende van noerden — een wijnt van bedru (?) 
10 al : alle 11 sijde van den berge 11-12 rivier 
wenende ende onsalichliken entende 12-13 in ghe- 
tormt (lees : ghetorment) 13 onvertellicker colden 
14-16 uutden water die duvele d. o. w. 1. staken sy 
weder o. 17 den naem jhesu aen 18 sijt : sijde 

^411e die saten als die den doet ontbeidendc sijn ende saghen mit anxte te noerden waert ende doe 
verwonderde hem die ridder wat dese onsalighe menichte ontbeidendc was doe seide hem een 
vanden duvelen [:] Z/ct mach ghescien di verwondert wat dit volc mit soe groter anxte [...] 
ontbeiden .] Nauwe luidde die duvel sine woerde gheeindt. daer inne quam een wint van noerden 

2 verwonderde : het hs. had eerst werwoiiderde * de corr. heeft het eerste been der w uit gek rast. 

3 verwondert : de v verbeterd als boven uit w 

3-4 anxte I...J ontbeiden : tusschen deze twee woorden staat in het hs. manlijc zwart donrgehttuld waarschijnlijk door den corr. 
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bi. 180* alle. als die den doot || ontbeidende. Ende sagen 
mit anxte ten norden wart Ende doe dese rid¬ 
der verwonderde wat dese onselige schare ont- 
beide. Soe sechde hem een vande duvelen F :j Het 

5 mach gheschicn du verwonders dij wat dit volc 
mit soe groten anxt ontbeidende is. Nauwe en 
had die duvel sijne woerde ghVeindet Daer en 
quam van norden een stormende wint Die die 
duvelen mitten ridder, ende allen dat volck bc- 

10 greep ende werp se op die ander sijde des berchs 
in een stinckende riviere. Wenende ende onse- 
lichlic krijsschende daer sij in ghepint worden 

hl. iSo‘‘ mit onteli jlikcr kolden [.] Ende als sij hem 
pinden op te comen uut den water Soe stieten sy 

75 die duvelen die opt water liepen weder onder En¬ 
de die ridder en had niet vergeten den name sijns 
beholdcrs an te ropen Ende vant hem alsoc son- 
der beiden an die ander sijde van der ryvieren 

1 sagen : hs. sa aan het einde van den regel. 

3-4 outbeicle : hs. ont aan het einde van den regel. 

7 gh[f]eimlet : hs. gheindet 

9 mitten : hs. mit aan het einde van den regel. 

Ji stinekemie ; hs. stinc aan het einde van den regel. — Wc* 

nenrle : hs. Wc aan het einde van den regel. 

dochten [.] Dese saten alle als der doet beydende 
j ende saghen mit anxte ten noerden waert Ende 

doe desen ridder verwonderde waer nae die onsa- 
lige schaer ontbeyde | so seide hem eyn vanden 
duvelen [:] Het machschien du verwonders dy 5 
wat dit volc mit so groeten anxt ontbeydende is | 
Cuem had die duvel twoert gheeyndt [ daer en 
quaem van noerden eyn stormende went dien die 
duvelen mitten ridder ende al dat volc begreyp 
ende warpse aen die ander side des berges in 10 

eync stinckende solfer vluet weynende ende 
onsalichlic crijtende daer si in woerden ghe- 
pijnt mit ontelliker calden Ende alsi hem pijn¬ 
den op te comen uuter vluet so duckeldense die 
duvelen wieder onder die over dat water liepen 75 

Ende dye rydder en had niet vergheten den 
name sijns behalders aenteruepen Ende vant 
hem also sondcr beyden aent dander over 

6 iVa is volgt in Roy (Co) nog een zin: Nisi nobis con- 

sentiens reuerti uolucrist scies qui<l tremebumius expectat. 

Deze zin komt in geen der Middelnederl. teksten voor. Wel Harlt 

Ra en Ar hebben iets sixnt gelijks. 

ij vant: verbeterd uit want; het eerste been der w loodrecht 

rood op zwart doorgehaald. 

BI i alle ontbr. — doet ontbeyden 2 anxt totten 
4 doe seide om 4-5 et m. schien dattu 5 dij ontbr. 
6 en ontbr. 7 geeyndet 8 een van n. ten 9-10 al d. 
v. begrep 11-12 al weynende ende al krysende 
72 gepinicht rj keldcn 14 uut den : mitten — stie¬ 
ten se 15 opt: opten 16-1 j den naem sijns behol- 
ders ij Ende hi v. 18 over die ryvicr 

A 1-2 dese saten alle met groeter vreesen al 
ocht si beiden der doot ende merctcn ten nordenen 
weert 3 doe ontbr. — desen :den 3-4 dese jammer- 
leke scare beidde 4-6 doen sprac een der duvcle 
te hem [:] V verwondert meschien waer na dit volc 
met anxte dus beit 7-9 die quade dwoert uut so 
quam daer een stère wint uutten nordennen die 
de quade geesten ende den ridder 9-18 begreep 
ende voeret al in ene kouwe stinckende vloet 
ende op dander sie vanden berge lagen si jam- 
merlike weenende ende dagende daer si met 
groeter kou wen werden gemoeit ende alsi uut wou¬ 
den swimmen quamen die du vele die op d water 
liepen ende duykeldcnse weder daer inne ende die 
ridder die niet vergeten en hadde sijns helperen ende 
aen riep sinen name jhesus ende hi vant hem selven 

1 of dander sie vanden oevere 
1 

h2 
b!.7?' ende bedruckcn die duvelen den ridder die si leiden ende al dat volc begreepse ende werpse [! an 

die ander side vanden berghe in enen stinekede rivire wenende ende onsalicliken daer inne 
crisscnde daerse in ghetorment warden mit ontelliker colden .] Ende als si hem pijnden op te 
comen uut den water die duvelen die op dat water liepen stakense weder onder, ende die ridder 

5 en hadde sijns behouders name niet vergheten ende riep den name j hesus [...J an ende hi vant 
hem sonder beiden an die ander side over die rivire. 

1 bcdruckeu : de plaats is waarschijnlijk bedorven; Roy : ccce ab aquilone uentus turbinis veniebat. De variant van llr 

heeft : een wijnt van bedru Zie aldaar. 

5 j h c s u s [...] an : tusschen deze twee. woorden heeft het hs. en of misschien on rood op zwart doorgehaald door den kop. 
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De x pyne de hei sach 
Noch en waren de duvclc neit versadet zo 

pynigcn den ritter cristi Ind sy ciuamen ind sy 
treckden [2 In [sww/Jwart ind hey sach vur eme 

5 eynen vlammeVj de also vol stanck van swcgel ,1 
uis cyme puetze op comende Ind also sagen sy 
nackde vuyrge lude van manen ind van wyven 
alt ind jonck de in de lucht worden op geworpen 
als voncken vuyrs[.] Ind als der brant uis der 

10 vlamen vcrgeynck so velen sy weder in den 
puetze in dat vuyr Do sy dar by quamen so 
sachten sy zo dem ritter ? :j Dcse bomende puetze 
is I; der inganck der hellen Hie is onse wonynge 
ind om dat d u] ons bis nu zo hais gedient so 

15 saltu hie sonder cvnde mvt ons blvven Want 
alle de ons dienent de soilent hie sonder cvnde 
myt ons blyven Ind comes du dareyn in so saltu 
ewelich mvt ons blvven Ind myt selcn verloren 
blyvcn Mer nachtant wouldu onsen willen doen so 

20 saltu ongekrenckt zo dyme goede weder keren [.] 

4 [*]n : hs. 11 — [suu/Jwart : hs. vswart J zie //l en W. 

5 stanck : hs. stanckcs H’. geeft een behoorlijken zin. 

Roy : putentein; waarschijnlijk te lezen alte vol 

12 puetze : verb. uit puetz; de c boven de z bijgeschreven, 

z. aante. 

13 onsc : verb. uit ons aan het einde van den regel; de c 

boven de n bijgeschr., z. aanu'. 

14 dat il[u] : hs. dat dat 

iy-i<} so saltu — verloren blyven : Roy : in etermim et 

anima et corpore peribis zie W. 

Die tiende pine. 
[jNoch en weren die] duveleniet versadet toe bl. *7" 

pinighen den ridder cristi Ende quamen tot hem 
endc trectene [suutwert. ende r...] hi sach voer 
hem ene vlammedie alte vule stanc van swevelc. 5 
als uute enen putte opcomende Ende alse nakede « 
vuerighe mcnschen van mannen ende wiven. oelt 
ende jonc. die in die luchte worden op gheworpen 
alse vonken vuers[.] Ende alse die cracht vander 
vlammen te nyete gene. so vielen si weder in den 10 

putte ende int vuer Doe sie daer bi quamen soe 
segheden veel duvelen toe den riddeV [:] Deseber- 
nende putte is die inganc van der hellen, hieris on¬ 
se woningeEndeomdattuonstot [... nutoeheves 
ghedient. soe salste hier sonder cvnde mit ons bli- 75 
ven. Want alle die ons dienen die solen hier sonder 
cvnde mit ons bliven Ende coemstu daer eens in. 
soe salstu cwclic mit live ende mit siele verloren 
bliven. Mer nochtant wiltu onsen willen doen. so 
salste onghescricht toe dinen goede weder keren. 20 

2 [die] : niet in het hs. 

4 [sjuulwcrt: hs. uut wert—crule [...] lii .* hs. endc sie. hi 

12 riddc[rj : hs. riiklen 

13 van der hellen : van eerst vergeten, daarna boven de c « 

van ganc bij geschreven, met aanwijzing. 

14 tot [...] nu: hs. tot tot nu; hel tweede tot is rood door- 

geh uild, het horizontale streepje ontbreekt aan de tweede t; de 

kop. had blijkbaar dadelijk zijne vergissing ingezien. 

15 ghedient : is in tnargine na heves geschrex'en. 

Br 2-4 waren die duvelen niet versaeclt van cris- 
tus ridder pijne te doen ende sy gingen tot hem 
ende trecten hem 4 ende hy 5 vule vlamme van 
sulfers stanc stinekende 6-S opwerts comende ende 
als naecte vuerige mcnschen manne ende wive olt 
ende jonc in die lucht 9 alse: als tweemaal—vanden 
10 te niet gegacn waren soe 11 soe ontbr. 12 scide 
vele d. totten ridder 12-13 vlamachtigc putte (hs. 
vlam achtige) 14 toe ontbr. 14-15 ghedient hebs 
saltu hijr 16 die solen: sullen iy comstu dair een 
werve in 18 saltu cwclicken mit licham ig willen: 
wil 20 saltu ongequest weder tot d. gueden kieren 

bl. 75 

H, 

die x. pine. 
Noch en waren die duvelen niet ghesadet van cristus ridder pine te doen | ende si ghinghen 

tot hem ende T...| trecten hem s uutwaert ende hi sach voer hem |j alte vulcn vlamme van sulfurs 
staneke stinekende. als uut eenen put uutwaert comende ende] als naecte wrighe mcnschen mannen. 

5 ende wiven j jonc. ende olt in die lucht op gheworpen worden als voncken wers1.] Ende als die crachte 

2 (lih*ii | : streepje met mode punt. 

2 oude (...j trecten : tusschen deze twee woorden staat treurton door den kop. ro op zwart doorgehaald. — [5]uutwaert: 

/is. uutwaert 

4 lende] : niet m hs. — wrighe : w = vu ook reg. 5 wers 

5 wiven| : streepje met punt evenals 207/j. 
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Die tiende pine 
DOch en waren die duvelen niet vcrsadet 

van pinen den ridder cristi an te doen linde 
sij ghinghen ende trectenen [sluutwart linde 

5 hi sacli voir hem een alle vulen vlammc van zwe- 
vel stinckendcals ’...] uut enen putte op comende 

hl. tSnt. Ende als naecte viicrige mcnschcn. manne j| 
ende wijve /onghe ende olden worden in die lucht 
op geworpen als voncken vuers r.] Ende als die 

io crachten der vlammen te niet ghingen. soe vie¬ 
len sij [...] weder neder inden putte ende inden 
vuer Doe sij daer by quamen soe sechden voel 
duvelen tottcn ridder [:j Deze vlammyge putte 
is die inganc der hellen hier is onse woninge 

15 Ende om dattu ons tot nu gedient heves soe 
saltu sonder einde mit ons blijven, alls alle die 
ons dienen Ende coemstu daer eens in soe saltu 
ewelicken mit live ende mit ziele verloren blij- 

hi. isof ven Mer nochtant wiltu doen | onsen wille soe 
20 saltu ongheseericht tot dijnen guede weder kieren 

2 DOch : lees ; Noch Roy : NYciltiin; 1) is onder si reept. 

4 [.vluiitwart : ha. uut wart; zie //j. 

6 alxf...] : na als eenc e rt*nl op zwart doorgch.tald. 

Ti sij f...] : na sij het tvoord ne«l«»r rood op zwart doorgeh. 

rj vlaiiunyuc: ha. vlaniinêy aan hei einde van den regel. </«• 

t* rood op zu urt doorgehaald. 

14 der [...] : na flor het n oord gallon rotul ttp zu urt doorgeh. 

/,5 dattu : dat aan het einde van den regel. 

BI i Die tiende pine ontbr. Er is een plaats open¬ 
gelaten. 2 Noch en w. 5 vulen: groten 10 cracht 
ii neder ontbr. — inden : int 12 doe seiden veel 
14 womynghc lees : wonynghe 16 bliven ende al 
die 17 saltu : salstu id. 20 79 wiltu : wilstu 
20 ongheseericht ontbr. — gade wederkeren 

Dat teende tormente sach hi van der 
vlammen 
Mer die duvelen die niet sat en waren den 

ridder cristi te quellen mit onrechte ginghen ende 
leydentcn teghen tzuyden ende daer sach hi eyne 5 
verveerlike vlamnie ende solferich zeer stineken- 
dc ! Die quam |' uut eynen putte ende alrehande 4-* 
lude jonc ende alt al naect alse gemsteren vuycrs 
in die lucht werpen die ten eynde vander vlam¬ 
men weder vielen inden putte int vuycr 10 
Alse daer by quamen ' so seyden die duvelen 
tot te 71] ridder [:] Desen vlammyghen putte es 
dinganc van der hellen liijr is onse wandelinghe 
ende want ghi ons tot hijr toe hebt ghedient j 
so soldy hijr by ons blijven sonder eynde Alle die 15 
ons dienen blijven hijr by ons sonder eynde Ende 
comdyre eyns in so sidi ewelic verloren mit 
zcle ende mit lijve Mer wildi ons horen ghi solt 
weder comcn onghescaet tot uwen eyghcnen 

4-5 uii^hon emlc leyUenten t. t. : vertaalt het Lat. 

Roy : traxorunt emn contra austmm. Kt ecce vulit. A', IV, X, 

H2. hebben de plaats niet goed. 

6-7 stinckciulc : streepje rood op zwart. 

12 tottc[«l : hs. tott«T— vlaiitiuy^hcn p. : Roy : flatit- 

tuiiioiiuis putms 

ij wamleliuiilu* : Roy: hahitatio lla heeft de plaats 

geheel anders, maar wel zeggen de duivelen n. a. : hic via lata 

que clucit atl inortetiL 

\ 1-2 Titel ontbr. 4 ridder goils 5 leydentcn : 
lcitldcnne — teghen : tsegen 6-7 vervcerleecke v. 
ende solfferachtcg seer stinckendc 7 9 ende daer 
quamen alderanclc naectte liecle jonc ende out als 
gheinstren viers inde locht geworpen die 10 indie 
putten emlc int v. /1 ende alsi 12 ten riddert' dese 
vlampntten es {sic) 14-15 ont (lees : ons) toet hier 
gedient hebt so seldi 15 by: met — ende alle 16 by : 
met 77 komdi daer eens in — eweleec 7# zcle: siele 
— na ons— solt : selt 79 onghescaet: ongescheint 
— tuwen c. goeie 

w. r.5 -1/ 

h2 
vanden vlammc tot niet ghinghen soe vielen si weder inden putte ende int vuer. doe si daer bi 
quamen seiden vele duvelen totden ridder :1 /A*se vlammachtighe putte is die inganc vander 
hellen j hier is onse woninghe ende om dattu ons tot nu ghedient heves. soe salstu hier sonder 
eind mit ons bliven want alle die ons dienen sullen hier son der eind mit ons bliven 

5 ende coemstu daer een warve inne. soe salstu ewelike mit lichame ende mit ziele verloren bliven 
Mer nochtant wilstu onsen wille doen. soe salstu onghequets tot dinen goeden weder keren 

lil mm o j wimhij’lu; \ hit bekende streep ie hoven ni tot aanduiding der tweede n schijnt weer van den corr. afkomstig, 

veel donkerder dan die van den kop. 

6 (lurn : van dit woord staal «1»» op het einde van een regel * op den volgenden regel staat t'ij vergissing een waarvan de eerste c 
niet een zeer fijn loodrecht zwart streepte waarschijnlijk </'•«*/• den tnrr. is doorgehaald. 
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Mer der ritter getruwede in gotz barmhertzicheit 
ind veronwerde ir geloefden [.] Do worpen de 
du vele sich selver in den puetze ynd t zogen den 
ritter myt in[.] yn so hey deyffer neder veil ,] 

5 so hey den puetze deyffer vant ind merrc pync 
M-ijr leyt |j Want sync pync was so groisse dat hey 

vil na vcrgcssen hadde syns behelders namen 
Nochtant gaff eme got bekenneisse ind hey keer¬ 
de zo eme selver ind do hey mochtc so an reyff 

io hey den namen j h e s u cristi Ind zo hantz warp 
in de kracht van der vlamen op wartz myt ande¬ 
ren de da waren in der loucht Ind hey quam 
neder ind stoent eyn wenich beneven dcm 
puetze Ind do hey achter wart trechedc van dem 

15 monde des puctzes ind stoent da ind hey neit en 
wystc wat hey doen moechte so quamen ander 
duvelc uis dem puetze de hey neit en bekante 

122 • als ich sagen mach Ind sy sprachen zo || eme [:] 

4 hev clevffcr : hev verb. uit he aan het einde van den re- 

gel ; de y boven de c bijgeschr., 2. aanu'. 

6 syne pync : syne verb. uit syn; de c boven de n bij geschre¬ 

ven, z. aanw. 

8 bekenneisse : verb. uit bekennissc; de e boven de 11 

bijgeschr., z. aanw. 

14 trechedc : verb. uit trechde; de c naast de h op den 

regel bijgeschr., 2. aanw. 

15 monde : de o verb. uit u 

w 
i Mer die ridder betrouwede in godes bermher- 

ticheit. ende veronweerde ha[rd] beloften[.] Doe 
worpen die du vele hem [...] || selvcn inden putte, 
ende toeghen den ridder mit hem. ende so hi 
dieper neder viel. so hi den putte dieper vant. 5 
ende meerre pine leet. Want sine pine was soe 
groet, dat hi bina vergheten had sijns behol- 
ders name. Nochtant gaft hem god in. ende hi 
kierde tot hem selven. ende doe he mochte so 
anriep hi den name jhesus cristus. ende te hant 10 
werpene die cracht vander vlammen op [...] werts. 
mitten anderen die daer in weren in die locht. 
Ende hi quam neder, ende stont een luttic benef- 
fen den putte Ende doe hi achterwart trecte 
vanden monde des puts ende stont daer. ende 15 
hi niet en wfiste wat hi doen mochte. soe que- 
men ander duvelen uut den putte die hi neet en 
kende alse ic seggen mach. ende si segheden hem. 

2 ha [re] : hs. ha met een klein horizontaal streepje aan 

het einde van den regel; de kop. vergat den uitgang re aan 

het begin van den volgenden regel te plaatsen. 

j hem [...] : hs. hem scl selvcn 

. 5 dieper en vant zijn door een verticaal zwart streepje van 

elkaar gescheiden. 

9 selven : verbeterd uit selves; de s is rood doorgehaald en in 

de plaats heeft de kop. boven de e het bekende afkortingsteeken 

voor de n geplaatst. — he en mochte zijn door een verticaal 

rood streepje van elkaar gescheiden. 

ij vlammen en op zijn door een verticaal zwart streepje van 

elkaar gescheiden. — op f...] werts: na op aan het einde van den 

regel eene v (eerste lid van de volgende w) rood op zwart doorgeh. 

ij luttic : gewoon ïn Saksische en Friesche dialecten; zie 

V er dam. 

Br 1-2 goids ontfermherticheit 2 oir beloiften 
3 hem selven die duvelen 4 tree ten den r. 6 pijne 
ghcdoechde 7-8 veel nae vergheten hadde sijne 
beholdcrs naem 8 god : got— lü otitbr. 9 als hy 
mochte — so onibr. 1 o-u jhesus cristus naem Ende 
te hants werp hem 12 waren in die lucht 13-14 luttel 
neven den put 14 achtcrwcrts treckede 15-16 put- 
tes ende hy dair stont ende en wiste niet w. 16-17 
quamen andere cl. tot den p. 17 neet : niet 

h2 
Mer die ridder betroude in goeds ontfermherticheit ende veronweerde hare beloeften[.] Doe [...] vielen 
die duvelen sclve in die putte eade trecten den ridder mit hem. ende soe hi dieper neder vel. soe 
hi den put dieper vant ende mere pine doeghede. W ant sine pine w'as soe groet dat hi vol na 
vergheten hadde die name jhesus Ende nochtan gaf hem god dat || hi riep den name jhesus[.j 

5 Te hants werp hem die crachtc vander vlammen opwaert mit den anderen die daer in waren in die 

/ D‘m* [... ) vielen : tusschen f)oe en vielen heeft hel hs. vilen d<»>>r den kop. rood op zw:i rt doorgeh :t:ild. 

bl. / 
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Die ridder betrouwede in gods ontfermhcrticheit 
ende versmade hoer beloften [.] Doe worpen 
die duvelen hem selven inden putte ende togen 
den [...] ridder mit hem Ende soe hi den putte 

j dieper in quam. soe hi en dieper vant ende 
meerre pine leet. Want sijne pine was soe 
groet dat hi bij na vergeten had den name 
des beholders Ende god die gaeft hem in. ende 
hi keerde weder tot hem selven anropende 

10 den name jhesus alst hi best mochte Ende te 
bi. iSiu hant werpen die cracht van || der vlammen op 

in die luchte mitten anderen die daer in waren [.] 
Ende hi quam neder ende stont een luttel bene- 
ven den putte Ende doe hi achter wart trecten 

15 vanden monde des puttes ende hi daer stont ende 
en wiste niet wat hi doen mochte. soe quamen 
ander duvelen uut den putte die hi niet 
en kende als ic seggen mach Ende sechden [:] 

4 den [...] : na den *'ene d rood op zwart doorgehaald. 

10 jhesus : niet voluit. 

BI i gods : gads 2 versmaden oer gelaften 
3 togen ontbr. 4 woe hi 5 voe hi om 7-8 naem 
sijns bchalders & god : got— die ontbr. 10 alst : 
als ii warp om 16 wiste : wost — soe ontbr. 
17 uut den: uuten 18 kende : kande 

guede Alse den ridder ghedachte vander ont- 
fermicherticheit gods ende hi hoer geloefte 
versmade | duckeldensc in ghenen putte ende 
trocken den ridder mit hem Ende so hi dieper 
quam so hi den putte breyder vant ende die 5 
pijne sware ende anxtliker Daer waest so on- 
verdraechlic in te sijn dat hi by nae den name 
sijns bchalders had vergheten Mer also dat 
god wolde quam hi te hem selven | dat hi 
so hi beste mochte ane riep den name jhesu 10 
cristi Ende vluchs mitter vlammen waert hi 
gheworpen in die lucht mitten anderen [...] 
ende hi viel neder neven den putte ende 
stoent ghindcr eyn stuck tijts alleyne | ende en 
wiste wat 11 doen Mettien quamen ander du- 15M 42 

velen uut den putte die van hem als ic u 
segghen mach ombekant waren ende seiden [:] 

5 breyder : verbeterd uit bereyder; de eerste e zwart geèx- 

pungeerd en loodrecht rood op zwart doorgehaald. 

12-13 anderen [...] ende : tusschen deze twee woorden in 

die lucht rood doorgehaald en evenzoo geexpungeerd. 

17 ombekant : hs. om voluit. 

A i ende als j in enen (lees : genen) putte 
5 breyder : breer 5-6 ende die pine meerder daer 
6-7 onvordrachgeleke 7 te ontbr. 8 bchalders : 
behouders 9 wolde: woudc 10-11 jhesus xristus 
ende vloes mette 12 in die lucht ontbr. 14 stoent: 
stont 16 dien putte — als : also 17 ombekent 

lucht^.] Ende hi quam neder ende stont een luttel neven den put Ende doe trecte hi achter waert 
vanden monde des puts ende hi stont daer ende en wiste niet wat hi doen mochte. Doe quamen 
daer ander duvelen uut den putte die hi niet en kende als ic segghen mach ende si seiden hem | 

i een luttel : de corr. heeft cn verbeterd tot een door bijvoeging eener e links bovenaan. 

3 uut : hs. wt als gewoon'ijk * de eerde neerh ial der w heeft de kop. echter verbeterd uit e — hem | : streepje met ro *de punt. 
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IFat steis du hcy Onsc gesellen sprachen dat 
dit die] helle is Sy logent want dat hayn wyr 
alwege van gewoonten zo leygen op dat wyr de 
gene bedrogen myt leygen de wyr myt der wair- 

5 heit neit bedrogen en moegen Hic en is de helle 
neit mer [wyr] soelen dych nu leyden zo der hellen 

de xj pyne de hei sach in der hellen 
Myt groissem geruchte treckden sy den rit- 

ter van dan Ind sy quainen zo cyme groissen [...] 
10 wvden wasser dat ser alre stanck dat all over- 

deckt was myt eynre vlammen van swegcl 
vol van duvelen Ind sye ’...] sachten zo eme :] 
Du salt wyssen dat de helle onder desem ber- 

bl.12^ nenden wasser is [.] Over \\ desem wasser dat 
15 men sach lach eyn brugege ind de duvelc spra¬ 

chen zo dein ritter 1:] Du muyst over dese bru¬ 
gege gaen Ind wyr soelen storine ind wynde 
inachen ind werpen dych in dyt wasser Ind ...! 
onse gesellen de dar in synt soelent dvch 

2 [ du) : niet in hs. 

j zo: hs. zo o: de eerste o is tot een inktvlek sa men gevloeid. 

4-5 wairheit : verh. uit warheit; de i hoven den regel tus• 

schen a en r hij geschreven, z. aanw. 

6 [tt’y/'J : niet in hs. 

ij-10 ^missen [...] wydon: tusschen deze twee woorden wyn- 

(Irn fout i•nor wyden rood doorgehaald. 

10 ser alr<; : lees : a!to st*r? 

11-12 vlammen van swenel vol van «Uivelon : ('o (Roy): 

tanquam sulphurei incculii flamnia co* portuin Paonouium- 

que multitinliiio plenum cf. M . 

12 sye r_] sachten: na ^ye hel woord >a^ru fout voor 

sacliten rood doorgihaald. 

i.5 "ach : veih. uit >ah; tle c hoven de a hijgesekr.. z. aanw. 

jS-H) Ind on<c : tu'-schen de:» twee w- iïJcn *»i-ol 

zwart doorgt huald. 

Wat staeste hier. onse ghesellen segheden dat 
hier die helle is. si loghen. Wante dat heb wi 
altoos van ghewoenten te lieghen. op dat wi 
die ghene bedrieghen mitter loghene. die wi 
mitter waerheit niet bedrighen en moglien. 5 
Hier en is die helle niet. mer wi solen di nu leiden 
ter hellen 

m 

Die elfte pine 
, Mit groten gheruchte trecten si den ridder van 

daer Knde si quemen tot eenre herde weder rivi- 10 
ren die al stanc Die al over dect was mit eenre 
vlammen van swevele. ende vol van eenre veel- 
heit van duvelen Knde si segheden hem. du salt 
weten, dat te helle onder dese bomende rieviere isr.] 
Over dese riviere de men sach lach ene brugge 15 
Knde die duvels segheden toe den ridder, du moe- 
tes over dese brugge gaen. ende wi solen storine 
ende winde maken, ende werpen di in dese riviere. 
ende onse ghesellen die daer in sin. solen di 

hl. j s 

2 loeien : de o staat oj> eene uitkrassing. 

4 mitter en lo^henc zijn door een verticaal zwart streepje 

van elkaar gescheiden. 

6 Hier en en zijn door een verticaal zwart streepje van 

elkaar gescheiden. 

10 weder : lees : wijder? 

ifi de en men zijn door een verticaal zwart streepje van 

elkander gescheiden. 

Br ƒ staelstu hijr — seiden dy dat 2 sne logen 
want wat hebn {lees : dat?) j altoos mi ghewoen¬ 
ten— o]) dat : om dat 5 moghen : moeghen 6 so¬ 
len : sullen nurs/af, ook r. 19 6-7 ter hellen voor 
leyden (llr leyden) 8 ylfïte p. 9 Met g. geruchten 
10 ende quamen 10-11 harder wijder rievieren 
11 Tandt: al ontbr. — eenre ontbr. 12 van sulfer 
12-13 manichte dor duvelen ende seiden 14 datte: 
dal die - - is onder desen hemenden rivier 13 rivier 
die in. 16 duvelen seiden totten 16-/7 moest over 
ij-18 sullen storm ende wijnt 

hl. 

H, 

W at stacstu hier. onsc ghesellen seiden di. dat hier die lielle is. si loghen. Want dat hebben wi 
van ghewoenten altoos tc lieghone om dat wi dio ghene hedrie ghen mit den loghene die wi 
mitter waerheit niet on bedrieghen en moghen. hier en is die holle niet. mer wi sullen di nu ter 
hellen leiden. 

die xi pine 
Mit groten, gheruchte. trecten si den ridder dacrwaert ende quamen tot onre widcr riviren die 
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Wat steetstu hier Onse ghesellen sechden dij dat Wat steystu hijr[,] onse ghcsellen sciden di dat 
hier die helle is. sij logen. Want dat hebben wij dit die helle waer | si loeghen. het is onse ghc- 
van ghewoentcn altoes te liegen Op dat wij die woente te lieghen op dat wi die ghene bedrie- 
geen bedriegen mittcr loegen. die wij mitter ghcn mit lieghen want mitter waerheit en mach 

5 waerheit niet en mogen bedriegen. Hier en is nyeman den anderen bedrieghen | Dit en is 5 
bl. 18in die helle niet. mcr wij sullen di daer || nu die helle niet wy solen dy nu totter hellen 

leiden ! leyden 

Die xi pine Die elfde pijne 
Mit groten geruchte trecten sij den ridder van Van daer trockense den ridder mit eynen 

10 daer Ende quamen tot^ eenre stinckcndcr ryvie- bcdruyst ende quamen tot eynrc alte breyder 10 
ren die wijt\vas[...]. ende ovcrdect mit s\?evcliker vluyt al stinckendc mit eynre solferiger vlam- 
vlammen ende vol van voelheit der duvelen die men al bedcct al vol van duvelen doe seidense | 
hem sechden [:] Du salte weten dat die helle is op dese bomende vloyt si is die helle dat ver- 
onder dese bernende riviere [.] Over dese riviere staet [.] Over dese vloyt ghinc cyn brugge 

75 lach een brugge Ende sij sechde den ridder :] Du Doe seiden die duvelen [:J Over dese brugghe 15 
moeste over dese brugge gaen Ende wy sullen so moetstu lijden ende wi solen doen comen 
wint ende storm maken, ende werpen dij in dese gheruusche ende stueren wint ende dat sal uch 
riviere Ende onse gesellcn die daer in sijn sullen in dye vloyt werpen | ende onse gesellen solen u 

5 Hier : de i boven den regel tusschen H«-nc bij geschreven. j-5 op dat tot Dit : dc vertaling is niet geheel juist; Roy : 

9 Mit : de M is onder streept. ut quos non possumus per venim, fallamus por mcndacium. 

// was [...J : na was staat was doorgehaald. 12 seidense* | : streepje rond op ik'art. 

13-14 Co : sub isto fluminc noveris infernuni essc. Lees: 

onder d. b. v. so i. d. h. ? cf. .-1 en de andere teksten. Harh sub 

isto flammato fluminc scias infernum cssc, Roy; sub isto flam- 

rnantc fluminc noucris infernum essc 

A / wat stadi h. — di : 11 2 waer : was — 
loeghen : logen 3-5 tc liegenne [;] die wi niet en 
konnen bedriegen met waer seggenne dien bedrie¬ 
gen wi met logenen [,] dit en 6 macr wi selen 11 nu 
ter h.. 8 Titel ontbr. 9 Ende van daer 10 bc- 
druissche — toet eender alte — breyder : breer 
11 een der solffcrachteger 12-14 doen seidense [:J 
dat gijt verstaet over (onder?) dese bernende vloet 
so eest die h. 14 ende over dese v. so g. 75 ende 
doen s. die quade geesten 16 so ontbr. —moetstu : 
moetti— solen: selen 77 groet geruysch — sucren 
(lees : stueren) wint die u sal 18 gesellen die daer 
in sijn selen 

Bl 3 altoes : altos 8 Die xi pine ontbr.; plaats 
opengelaten 11 zwelicker (lees : zwevelicker) 12 
veelheiden 14 rievyer (het eerste) — rielvjyer (hs. 
rienyer) 75 si seiden 16 moet es 77wint:wijnt — 
dy daer in 

bl. 76e 

al stanc die ovordect was mit eenre vlamme. van sulfur ende was vol van eenre mamrc///t* der du- 
1 j 

velen ende si seiden hem :] Du salste weten dat dit die helle is. Over dese bernende riviere die hi sach. 
laghen twie brugghen. Ende die duvelen seiden tot den ridder':] Du motos over dese brugghe gaen. 
ende || wi sullen storme ende winde maken, ende werpen di in dese rivire. ende onse ghesellen die 

/ Tweede was : korte s verbeterd uit een lange, waaraan het haakje nog niet gemaakt was. — mani[c/j/t] : hs. ïnanircn 

Roy : miiltituUinc plenum 
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gryffen ind versencken dich in dc helle Ind wyr 
soelen dich eirste proeven we sicher it is dar over 
zo gaen [.] Ind sy heilden syn hant ind stachen sy 
op de brugge Want dry pynliche dynge waren op 

5 deser bruggen de sere ontsienlich waren den genen 
de dar over gcynge Dat eirst was dat sy al so glait 
was all hedde sy ouch harde breyt geweyst dat 
men dar [...] neit [of] nauwe den vois hede mogen 

*23'1 vast machenl | Dat ander is [sy] was also smail dat 
10 sy scheyn dat dar nemant in geynncr manier 

nauwe op soulde mogen staen off gaen Dat 
dritte was sy gynek so hoge ind so steyger op in 
de lucht dat it was verveirlichcn an zo syen [.j 
Mer nochtant sprachen de duvclc [:] IFoultu ons 

75 consentieren dat du weder keres so machstu van 
. desem anxste sicher zo dyme lande weder keren [.] 

Ind der ritter cristi dachte in [...] eme selvervan 

3 stachcn : Roy : Inca bant 

8 [...] neit \of] nauwe : hs. op neit nauwe; Roy: uix nut 

nuliatenus 

9 is [sy] was : hs. is was 

17 in [...] cuic : hs. in ce eme 

gripen ende versinken di in die helle Ende wi 
solen di ierst prueven. hoe seker het is daer over te 
ganc[.] Ende sie helden sine hant ende streken sie 
op [...] die brugge. Want d!>ie pijnlike dingewra- 
ren op dese brugge die seer ontsienlic wreren. den 5 
ghenen die daer over ghengen. Dat ierste was dat 
si soe glat wTas al had se oec harde breet gheweest. 
dat mender niet. of nauwe den voet had moghen 
vast op setten. Dat ander is. sic was soe smal. dat- 
tet scheen datter niement (| in gheenre manieren 10 bi. Ts 
of nauwe op solde moghen staen of gaen. Dat 
dorde [./.] was. si gene soe hoghe. ende soe stey- 
gher op in die lucht, dattet was verveerlic an te 
siene. Mer nochtant seghensie. wilste ons consen- 
tiren dattu weder kierst. soe machstu van desen 75 
anxtcn seker toe dinen lande weder keren. Ende 
die ridder cristi. dachte in hem selven. van hovele 

4 op [...] die : na op de letter d aan hel einde van den 

regel, zuart dovrgehaald. — d[r]ie : hs. : die; Co : tria valdc 

formi danda 

4 5 waren: de inkt van wa is bijna heelemaal verdwenen;de 

sporen enan zijn toch duidelijk zichtbaar. Dit is ook het geval 

met de s van sc in regel 7, alsook met de laatste letter r van 

mender reg. 8. 

7 soc glat was : was eerst vergeten, daarna mei kleinere 

letter in marginc btjgeschreven, met aanwijzing. 

11 solde : de staat op een vergaan de 

12 dorde [...] was: na dorde eene v eerste lid der volgende 

w aan het einde van den regel rood doorgehaald. 

Br 2 sullen du ijerst proven 2-3 over die brug¬ 
ghe toe gaen 3 hielden sijn hande ende trecten oen 
4 drie pijnlicke 5 deser bruggen die zeer te ont- 
sien waren 6 over gingen — was ontbr. 8-q dattet 
een niet off cume sijne voete op had moegen setten 
9 ander was si was soe nauwe ende soe s. 10 nie¬ 
ment : niemant 11 ofte cume 12 dorde: derde — 
ginc soe h. 13 op :opwerts 13-14 dattet oic eyse- 
licken scheen die ogen op te heffen ter hoecheit we:t 
vander bruggen 14 seiden sy wiltu 75-76 deser 
vresen 16 wederkieren vaak ie iy cristus ridder 
penseden 77 van hoe voel 

h, 
daer inne sijn. sullen di gripen. ende versineken di in die helle ende wfi willen di eerst laten proven, 
hoe seker het is over die bruchghe te gaen .] Ende si namen sinen hant ende setse op die brugghe. 
Wan t. drie sorghelike dinghen w'aren an dese brugghe. die sere ontsien waren den ghenen die daer 
over mosten gaen «Dat eer ste w as. dat si soe glat wras al hadde si oec harde breet ghew’eest. 

5 soe en inochtc nochtans een sinen voet daer niet op holden CDat ander was. dat si seer nauwe 

4 Tusschen gaen en Dat een rubriceeringsteeken, id. reg. 5 cn 273/.?. 

5 nauwe : naue schreef dc kop.; de corr. schreef in marginc onder de u een w en plaatste een streepje als verwijsigingsteeken 

tusschen a en u 
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dij gripen. ende versincken in die helle Ende wij 
sullen ierst prueven hoe seker het is. daer over 

hl. 18ic te ghaen [.] Ende sij hielden || sine hant ende 
strekense op die brugge. want drie pinlike din- ! 

5 gen waren op deser bruggen Die seer te ontsien 
waren den genen die daer over ghingen. Dat 
ierste was dat sij soe glat was al had sij oec herde 
breet geweest datter een niet of nauwe sijnen 
voet daer vaste op hedde moegen sctten [.] Dat 

10 ander was Si was so naw ende soe smal Dattet 
scheen datter niement in geenre wijs of nauwe 
op solde mogen ghaen of staen [.] Dat derde was 
sij ghinc soe hoge. ende so steiger opwart in 
die lucht, dattet eisselic scheen die ogen opwart 

15 te heffen ter hoecheiden der bruggen. Mer noch- 
bl. i8id tant sechden sij. wil||tu ons volborden. dattu 

wederkeerste Soe machstu van deser vresen 
seeker tot dijnen lande weder keren. Die ridder 
cristus dachte in hem selven. van hoe voel vre- 

16 dattu : hs. dat aan het einde van den regel. 

BI 2 proven woe seker dat is 4 over die b. 
— drie ontbr. 8 dat een 10 si was alte smael 
dattet 77-72 datter nyemant op en hed mogen 
gaen of s. 14 lucht : locht ook elders 15 tot ter 
hoecheit 15-16 noch seyden se ij-18 weder¬ 
keerste Soe machstu van deser vresen seeker tot 
dijnen lande ontbr. 79 cristi dacht in om selver 
— woe veel 

vaen in duckelen u tot in die helle Mer wi solen 
u teerst prueven hoe seker ghi sij t daer over te 
gaen [.] Sy hielden hem mitter hant ende 
treckdenten op die brugge Dese brug hadde 
.iij. pijnlike saken Deyn dat si so glat was 
Dander dat si smael was dat cueme ochte 
eynich syns yeman daer op mochte staen ochte 
gaen tDerde was dat si so steel ende so hoge 
op ginc in die lucht datsï eyslic scheyn op- 
waerts te sien [.] Mer noch segghense[:] Wi\Ay || 
u laten gheraden dat ghi weder keert so moch- 
dy des ontgaen ende gaen tuwen lantscap 
waert [.] Die ridder pensde in hem selven 
dattenne sijn guedertieren advocaet uut 

i in : aldus 

5 Ara glat was is een zin weggevallen, dien A gedeeltelijk 

heeft. Roy : ita lubricus crat. ut etiam si latissimus esset. aut 

uix aut nullatcnus quis in eo pedem figere posset. 

A i ende duykclen — tot : toet meestal — solen : 
selen 3 hielden : hieldenne 4 treckdenten : troc- 
ken 5 pijnleke 5-6 deen was so gelet dat niement 
en konstc sinen voet daer op gesetten Dander was 
dat si so smal was 7 eynich syns : negcenssins 
8 ende terde — steel: steil 9 locht dat si so eyseleec 
9-70 opwaerts: op weert 70 seiden si 11-12 moch- 
dy: raoechdi 12 des : dies 13 waert ontbr. — maer 
die ridder peisde 14 dattenne: datten — gueder¬ 
tieren : goedertierne 

h, 
bi.7od ende smal was. || dat si scheen datter niemant in gheenre maniren of nauwelijc op soude 

moghen gaen ofte staen CDat d c r d e w a s. si ghinc soe hoeghe ende soe steighe op waert in die 
lucht. Datter oec yselijc scheen die oghen op te heffen ter hoecheit waert van der brueghef.] 
Mer nochtant seiden si :] Wiltu ons gheloven dattu weder keers. soe moghestu seker van deser 

5 vrese tot dinen lande wederkeren^.] Ende cristus ridder seide in hem selven van hoe vele 

3 Datter oec : de kop .schreef : Datter oer; de corr. verbeterde oer tot oec door het laatste gedeelte der r uit te krassen, echter 

onvolledig, en er de horizontale streep der c voor in de plaats te stellen. Bij vergissing heeft hij ook aan de r van Datter gekrast 

en het uitgekrastc dan weer hersteld. 

5 seide : door den corr. verbeterd uit sensede; het eerste been der n is uitgekrast en se swart schuin doorgehaald. Er heeft oor¬ 

spronkelijk moeten staan : pensede; Br : penseden ; Roy : cogitans 

5 

10 bl. 43° 
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we vil anxsten in onse here verloist hadde Ind hey 
• ^ I an reiff weder syncn namen ind begonte alle gC- 

mechlichen op de brugge zo gacn Ind hey en 
voelde geyne glaitheit op der brugge [...] j 

bi. 123* 5 ind gynck vaste in ons f| heren namen betru- 
wen [.] Ind so hey hoger quam so hey de brugge j 
[...] wider vant end de brugge breide so seir dat 
dar wail tzwa karren de cync beneven der an- | 
derre hedde moegen oever gaen Mer [de] duvele 

io de den ritter dar gebracht hadden ind de neit 
vortgaen en mochten sy bleven staen zo dem voy- I 
se van der bruggen om zo ontbeiden dat der i 

ritter vallen soulde Ind do sy sagen dat hey ! 
vroemelichen over geynek so vcrvolt sy de lucht j 

75 myt royffen dat dem ritter swairre was ind j 
gruwelicher duchtc dan eynge pyne de hey vur 
geleiden hadde Ind do hey sach dat sy staen j 
bleven ind neit vortgaen en mochten so gedachte 

bi. 124• hey an onsen heren || ind gynck des de sicherre 

1 here : Roy: aduocatus ei us piissimus 

2 an reilt : verb. uit riff; de e boven de i bijgeschr.,z. aanw. 

4 brugge [...] :hs. brugge brcyile* dit woord is misschien 

uil de volgende regels hier verdwaald. Roy : Nichil igitur 

lubrici sub pedibus eins sentiens. firmius incedebat in domino ! 

confidens. 

5*6 bet ruwen : lees: bet ruwende? Zie reg. 4 aanl. 

6-7 brugge [...] : na dit woord breyder vant fout voor 

wider vant rood of) zu'urt doorgeh.; bovenaan in marginc, 

iet of wat rechts, schreef de corr. end wider vant met aanw.; 

ën is zu'art door gehaald ; de corr. schreef ook de volgende noorden 

end de brugge breide so seir 

9 [(/e] : niet in hs. 

ii staen : hs. sta aan het einde van den regel: bij vergissing 

slaat op de a een verkorting ; oor n 

ij soulde : verb. uit suilde; de 11 is boven de i geschreven, 

zonder verdere aanduiding — do : de o verb. uit e 

79 heren : Roy : pil ductoris sui 

anxten hem sijn goedertieren voerspraec verloset 
had. ende hi anriep weder sinen name. ende bc- 
gonde al meckelic op die brugge te gane.ende hi en 
vuelde ghene gladicheit op die brugge. ende gene 
vaste in onsen heren betruwendejV Ende soe hi 5 
hogher op quam. soe hi die brugge wider vant. 
Ende siet. allentelen wies die brugge soe seer. dat- 
ter wel twe korren die ene beneffen r..."1 die ander 

w J 

solde hebben ghevaren. Mer die duvelen die den 
ridder daer ghebracht hadden, ende die niet voert 10 

gaen en mochten, sie bleven staende ten voeten 
vander bruggen, omme tontbeiden dat te ridder 
vallen solde. Ende doe si seghen dat hi vromelic 
overgene |j soe vcrvolleden si soe die lucht mit w. 19 

roepene. dat ten ridder dat swaerre ende eyseliker 75 

dochte. dan enighe pine die hi [...J voer gheleden 
had Ende doe hi sach dat sie staende bleven, 
ende niet voert en mochten gaen. so ghedachte hi 
sijns goedertieren leydcrs. ende gene te sekerlikcr 

7 siet. allentelen : Roy : eece post paululum 

8 bcncITcn [...] die : lusschen beneffen en die het woord 

den rood op zivart doorgehaald. 

jo die en niet zijn door een verticaal zrcart streepje van el¬ 

kander gescheiden. 

26 die hi [...] voor : na hi eene v aan het einde van den 

regel rood doorgehaald. 

Br 7 -2 vresen dat h. s. g. advocaet vcrlocst hadde 
2-3 begonste alle ghcmakelic 4 ghevoelde niet glat- 

1 heiden — gene : ginc 5 ons heren betrouwen 
j 6 op : opwerts — quam ontbr. 7 nae allen telken 

wies die wijt heit vander bruggen S-g wacl twe 
karren die een neven die ander geleden solden hebn 
10 ghebracht : bracht—voert: voer 12 brugghen 
ontbeidende — dat die r. 13 ende sy saghen — vro¬ 
melic : vrocmelic 14 overgene ontbr. — vervol- 

[ leden : vervulden — soe (voor die lucht) ontbr. 
i 14-13 myt ropen T5-16 dit ropen swaerre was dan 
i enige p. was 16-17 te voeren ghcdoecht hadde 
I 17 doe ontbr. 18 voert gaen en mochten 79 ginc 

doe sekerre 

H. 
vresen dat hem sijn goedertieren advocaet verlost hadde. ende hi aenriep die nacm jhesus ende 

b!. ;7a begonst al bloot telic op die brughe te gaen 1 Ende hi cn voelde niet van (Ier glatheit op die brugghe 
ende ghinc vaste in onsen here betrouwende’. Ende soe hi hogher op waert ghinc. soe hi die bruchghe 
wider vantr. ■ Ende allenckelijc soe was die witheit vander brugghen soe sere wijt. datter twe korren 

5 die ene neven die ander gheleden souden hebben. Mer die duvelen die den ridder daer ghebracht 
hadden ende si en mochten niet voert gacn. si bleven staende Ten voete vander brugghe om onbei- 

2 bloettclic : Roy : pedetemptim 

4 vant : door den corr. verbeterd uit want * de eerde neerkiu! der w is zwart loodrecht doorgehaald. 

6 [/Jen : hs. den 

* 
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sen hem sijne guedertieren vorspraec verloest 
hadde Ende hy riep an weder sijnen name 
Ende begonde al ghemeclic op die brugge te 
ghaen ende hi en gevoelden gene gladicheit der 

5 bruggen Ende ghinck vast in onsen here be¬ 
trouwende [.] Ende hoe hi hoger opwart ghinc. 
soe hi die brugge wijder vant [.] Ende siet allen- 
tele so wies die wijt heit vander bruggen soe 
seer Dattet w'ael tw'cc kerren. die eene beneven 

bi. isia 10 die ander solde ghevaren hebl|ben. Mcr die duve¬ 
len die den ridder daer ghebracht hadden die en 
mochten niet voert ghaen. mer sij bleven staende 
ten voeten van der bruggen verbeidende dat die 
ridder vallen solde Ende doe sij sagen dat hij 

15 vromelic over ghinc. Soe vervulden sij die lucht 
mit alsodanen gheruchte Dat den ridder swarc 
docht dat geropc ende eisseliker dan enige pine 
was die hi voer van hem geleden had Ende doe 
hi sach dat sij staende bleven ende niet voert 

20 gaen en mochten Soe gedacht hi sijns gueder¬ 
tieren leiders, ende ginc toe sekerre vorwarts [.] 

mennyghen vernoye verloest hadde ende 
aenriep sijnen name ende begonste mit eynen 
bevenden voet op die brugg te treden Ende 
hi en ghevoelde niet gelaets ende traet voert 
vaster gelovende in gode Ende alteynen sach 5 
hi die brug voer hem wrassen Bynnen onlancs 
waert si so breit dat .ij. waghen solden lijden 
devn neven den anderen Mer die duvele •/ 
die den ridder tot hijr hadden bracht en 
mochten niet voerde[r] | ende stoenden aenden 10 

voet vander bruggen ende wachten nae sridders 
val Alse si hem so vrylic saghen gaen verdoeveden 
sijne mit ruepen so dat hem dat onverdraechliker 
w'as te lijden dan eynighe overleden pijnen Alse 
hi sach datsi niet voerder en mochten ghedacht 15 
hem sijns leyders ende ghinc voel te sekere 

7 De bijzonderheid dat het twee karren zijnf staat in Roy 

Ar Hart. Maar Co: ut etiam undecim carra exciperet sibi 

obviantia 

10 voerde[r] : hs. voerden Roy: ulterius 

17 dan : hs. dar* de r rood doorgestreept en vervangen door 

een horizontaal streepje boven de a verkortingsteeken voor n 
f 

BI i voersproke 2 an riepe 3 gemackclicke 
4 gelatheit 5 hi ghinc 6 woe hi hoger 7 soe : 
woe 7-8 allentken 8-9 soe wies die brugge in 
bretheiden alsoe seer dat daer w. 12 staen 13 doe 
vervulledc 16 also groten g. 20 Soe : doe 21 te 
sekere voert 

A i vernoye : vernoeic 3 op gene brugge te 
terdene 4 gelaets : gelets — traet : tert 5 altee- 
nen 6 ende binnen 7 wert si so breet dat twee 
wagenen solden 8 Mer ontbr. 9-10 ende die nu 
niet vorder en mochten stonden 11 sridders : tsrid- 
ders 12 ende alsi hem so vrileec 12-13 gaen so 
waenden sine verdoeven met roepenne 13 hem 
was onverdrachgeleker 14 te lijden ontbr. — over¬ 
leden : overledcnder 14-15 ende als hi 15 voerder : 
vorder — so gedachte 16 voel : vele — sekere : 
sekerdere 

h, 
dende dat die ridder vallen solde Ende doe si saghen dat hi vromelic over ghinc. doe verwiden si soe 

bl. 77*> die lucht mit ropen. dat 11 den ridder dit gheropen swaere dochtc ende yseliker te w’csen. dan enyghe 
pine die hi te voren van hem ghcdoect hadde | ende doe hi sach dat [s]i staende blejre>n] ende niet 
voert gaen en mochten, doeghedochte hi sijns goedertieren leitsman. ende ghinc doe sekere vorwaert. 

i verwldcn : w = v + 11 

3 ghedoect : lees : ghciloceht? zie Br; misschien een dialectische eigenaardigheid cf. 278//. — [s]i staende bleprnj : hs. 

hi s. bleef 

4 goedertieren : door den corr. verbeterd uit goedertien; tien is zwart door gehaald en daarvoor in margine tieren in de plaats 

geschreven met aanwijzingsleeken. 

► 
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vort ind [dé] duvele leyffen op dem wasser ind 
worppen ire hoch na eme Mer hey geynck over 
ongekrencket van in[.] Zo dem lesten geynck 
hey sicherlichen vort ind sach de wijt heit der 

5 bruggen so sere wassen dat hey nauwe an bey- 
den syden dat wasser gesien en mochte 

Eyn inich rait van den genen de dit 
vur hoeden moechte 
[H]er om leve broedere laist ons rechcnen dit 

io lyden van desem leven intgaen de pync ind on- 
selicheit van den vurgcsachten steden [.j Want 
is it dat men de eyne intgaen de ander wyget in 
de wage der gedachte [,] so sal als de veilheit des 

bi.1241 ontzellichen sandes van der || sec gercchcnt wer- 
15 den intgaen eynen soissen rayn[,j de ontzellyche 

onselichcit van den pyne swarre offenbaren [.] 

1 [dc] : niet in hs. 

2 Mcr : de M niet gerubriceerd. 

9 [//]er : dc plaats voor de H is opengelaten. 

15 cyncn : verb uit cyn; ö boven dc n aan het einde van 

den regel bij geschreven, 2. aanw. 

16 van den pyne : den eerst vergeten, daarna boven de n 

van van bijgeschreven, z. aanw. Roy : ^>uod si igitur iiniiccm 

opponantur in mentis statera! quasi incomparabilis arene 

multitudo maris. leuissime comparata pluuic. grauior appa 

rebit eorundorum locorum inestimabilis miscria. 

voert [...] wert. ende die duvele liepen op der ri¬ 
vieren. ende worpen hare haken na hem. Mer hi 
gene over onghesericht van hem [.] Ten lesten 
ghenc he sekerlic voert, ende sach die wijtheit 
der bruggen soe seer wassen, dat hi nauwe an 5 
beiden tsiden condc dat water sien 

Innig hen raet van den ghenen die dit 
int latijn maecte. 
Hier omme lieven broders laet ons rekenen 

dit liden van desen levene. teghens die pinen en- 10 

de onsalicheiden vanden voersegheden steden. 
Want ist dat men die ene teghens die ander we¬ 
gliet in die waghe der ghedachten. soe sal alse die 
menicheit des ontelliken sandes van der se. ghe- 
rekent teghen enen sach ten regen, rfie ontcllike 15 

onsalichcit van dien pinen swaerre openbaren. 

i voert [...] wert : na voert ccne w aan het einde van den 

regel rood op zwart doorgehaald. 

3 onghesericht van : verbeterd uit ongheserieh; de t is 

tusschcn de h en de v {van van) boven den regel bij geschreven 

met aanwijzing. 

9 i\a broders een verticaal zwart streepje om het af te 

scheiden van dit int latijn inacctc dat op denzelfden regel slaat. 

13 regen : zie II j en A. 

Br i vorwart r-2 op die riviere 2 hare : oir 
3 ongequest van hem 4 ginc hy soe sekerlicken 
5 vanclcr b. — nauwe: cume — an: van 6 zijden 
mochte 7 raet ontbr. 8 in 1. 9 om lieve bruede- 
ren 10 dit liden : die passien 10-11 tegen die tor- 
menten ende die o. 11 voersegheden : voerseiden 
(veelal ei) 12 ist : eest — een tegen 12-13 leecht in 
die waghe 13-14 soe sal ons die ïnanichtc vanden 
onvertellickcn sandc 15 regen: seghen (lees: reghen) 
— ontcllike : onvertellicke 

bl. jjc 

ende die duvelen liepen op die riviren. ende vorpen hare haken na hem. mer hi ghinc over 
onghequets van hem'.] Ten lesten ghinc hi so sekcrlijc voirt ende sach die wijtheit vander brugghen 
soe sere wassen | dat hi nauwe van beiden siden mochte dat water sien. 

Hier om lieve broderen ende susteren laet || ons overdeneken ende eerkauwen die passie 

i vorpen : dc v niet verbeterd. 

3 w Assen j : streepje met punt. — Xa sien een teekeningetje om den regel te vullen. 

4 susteren : dc stc staan op cent uitkrassing' de uitgekraste letters kan men niet meer herkennen — laet : de l op een ratuur. 

— eerkauwen : er stond eerst neerkauwen ; de corr. heeft de eerste n uit gekrast. 
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bl. 182* Ende die || duvelen liepen op die riviere ende 
worpen hoer haken nae hem. Mer hij ghinc over 
ongewondt van hen Ende ten lesten f...] ghinc hi 
soe sekerliken voirt ende sach die wijdicheit der 

5 brugge soe seer wassende dat hij nauwe mocht 
dat water an beiden tsiden sien 

Een ynnich raet vanden ghenen die dit 
maecten in duutschen 

Hier om lieve brticders laet ons rekenen dat 
10 liden deses levens tegen die tormenten ende on- 

selicheide van den vocrsechden steden Want 
ist datmen die een an die ander legct in die wage 
der gedachten soc sal[,] als die [...] menichte des 

bl. 1S2• ontelliken |! sandes vander sec gherekent werden 
15 tegen enen sachten regen [J die ontellike onsa- 

licheit van den pinen sware openlx>ren [.] Ende 

3 lesten [...] : na lesten het woord lesten rood dovrgekaalJ. 

5 mocht : in margine bij geschreven met rood aanwijzings- 

teeken. 

S duutschen : dit is vermoedelijk niet goed. H'«7 nntbr. 

tn Co en Ar. de raad, maar Ha, J\oy, Harl hebben een raad, al 

wijkt die in inhoud eemgszins af van den raad uit de Middel- 

ned. teksten \ W en iSr hebben dan ook : latijn 

9 Hlr : H is onder si reept. 

13 die na die het woord rncnschc rood op zwart door- 

gehaald. 

Bl 2 oer haken na om 4 vromelicken voert 
5 en mocht 6 in beiden siden. 7-8 Opschrift van 
de raadgeving on tbr. 10-11 onsalichciden vanden 
voerseiclen 12 tegen die a. 13 menichdo 15-16 
ovcrtcllickc onselichcit (lees: onvertellicke?) 

h, 

Die quade geysten opt water liepen ende wor¬ 
pen hoer haken nae hem. Mer hi ontlcyt hem 
onghequetst Tachterst sach hi die breyde so 
grot ghewassen vandcr brugghen dat hi cueme 
in cynighe sijdc dat water conste ghesien 5 

Eynich raet vanden ghenen diet in 
duytschen oversat 
Hieromme lieve brueders laet ons f...] re¬ 

kenen dit lijden van deser werelt jeghen de tor¬ 
menten ende donsalicheit die hi voer ghenoempt 10 

sijn |j Eest dat saké dat wy deyn jeghen dander bl 43 

leggen en die waghe van unsen herten So 
solen dese voerscide tormenten noch sware 
sijn | dan alle die mennichfoldicheit der santen 
der zee ghewegen jegen die lichtheit van eynre 15 

rS-9 ons [...] rekennen :tusschen deze twee woorden pijnen 

rood op zwart geexpungeerd en rood op zu'art doorgchaald. 

u en : sic — waghe : boven de g staat iets, waaraan 

gekrast ts; dat teeken komt ook bij vele andere letters voor. 

14 sijn! : streepje rood op zieart. 

A i ende die q. 1-2 op die vloct ende werpen 
2-3 ontlcet hem ongequest 4 grot: groet 5 dwa- 
ter en konste 6-7 Titel ontbr. 8 brueders : 
vrienden 8-14 Deze plaats is wel merkwaardig. In Hl 
heeft nl. oorspronkelijk na ons het woord pijnen ge¬ 
staan, (zie de aanteekeningvan Hx) maar dit woord is 
gcëxpungcerd en doorgehaald. .4 heeft dus blijkbaar 
een tekst van //, gekend, die het woord pijnen nog had 
en maakte nu een anderen zin : laet ons pinen op 
deser werelt Iscgen die tormcinten vander hellen 
die sonden tcschuwenne ende te doene salichcit der 
penenteincicn Die pinen die hier voer gcnocrat zijn 
eest dat wi gode niet en ontsien nocht sijn geboden 
niet en houwen soselendese voerscide tormeintendie 
decs riddergeledenoftgesien heeft also vele swaerder 
sijn dan alclie m. 14-15 sanden vander see wegen 

I tsegen 

van desen leven teghens die tormenten | ende die onsalicheden vanden voerseiden steden 
Want ist datmen die ene: teghens die ander leghet in die waghe der ghedachten soe saltf.] 
als die menichte vandcr onvertclliker sandc van der zee gherekent. teghens enen sachten 
reghen;,] die onvertellike onsalicheit van dien pinen zwaerre openbaren, als ic wane. so en 

1 tormenten ! : streepje met mode punt. 

2 die ene : dc kop. had eerst <lie vergeten en heeft het bovenaan tusschen datmen en ene hijgeschreven. Na ene dubbele punt. 
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[...] So alsich wene so en [...] sal nemant van 
gesonden gedachten genoychten have in den 
vleischlichen begerten [,] also lange als hey dese 
pynem[y]rcketmyteymeansiendergedachtciv.j | 

5 /nddenit swar ind scharp [...] duncket [...] syn j 
sich zo vertzyen o[ff] [...] over zo geven om 
cristus wylle in eyn cloistcr [J hvy 6]edcnckt 
des bidden ich in[,J wee bytter dat is [ireJ langer 
pyne in den pynen[.] Ontzellichen lichter is dat i 

io leven van den cloisteren ynd de scharphcit van 
so also nauwcn regulen disciplyen van dem clois- 
ter da men soecket de noittroft beyde des lyves 

bl.i2$* ind der || selen sonder sorchveldicheit van der 
vurgesachten steden van pynen in den wilchen[,] 

75 als men gelouvetT,] de onselygen vur ire simden ,1 
de sy in desem leven ncit gebessert en haynt , 

i [...] So als : hs al So als; al aan het einde van den reqel : 

blijkbaar meende dc kop. reeds het volgende als te schrijven, 

— so en [...] ; hs. so en so cn 

4 m[y]rcke* : hs. m aan tut einde van den regel. — Na 

cyme vul aan : suveren? 

5 scharp [...] duncket [...1 : hs. scharp ducht duncket 

des bidden ich; ducht is fout voor duncket; des bidden ich 

is zwart door gehaald. 

6 °[ff\ [•••] • hs. op op; het tweede op is zwart door¬ 

gehaald (ui. 280115). 

7 [ftjedenekt : hs. de denekt 

8 [ire] : hs. me 

9 Ontzellichen : verb. uit Ontzelichcn; de eerste 1 boven 

de e bijgeschr., z. aanw. 

10 van den cloisteren ynd : door den corr. ge schreien. 

11 nauwen : de na verb. uit w aan het einde van den 

regel; de kop. heeft van het derde been der w een a gemaakt. 

14 vurgesachten : hs. vurgc sachten in twee woorden.— 

tn : hs. In : moeten wij Inne lezen (cf. om) of is hit linie 

fout voor In? 

Alse ic wane so en sal niement. vanghesonder || W- /9* 
ghedachten ghenoechte hebben inden vleysche- 
liken begherten. also lange als hi dese pinen merct 
mit suveren ansiene der ghedachten [.] Ende 
deent svvaer endc [...] scherp dunct sijn vertien. 5 
of overgheven om cristus willen in enen doester, 
hi bedenke des bidde ic hem. hoe bitter is hare 
lange pinc in dien pinen[.] Ontellic is lichter dat 
leven van den doester ende die scherphcit van 
alte nauwer regulen Discipline van den doestere 10 

daer men sueket die noetdurfte. beide des lijfs 
ende der sielen. sonder sorchvoldicheit vanden 
voergesegheden steden van pinen. indcen welken 
[,] alse men ghelovet [,] die onsalighen voer hoer 
simden ,] die sie in desen leven niet ghebetert en 75 

5 swaer ciulc [...] : na ende dc letter s aan het einde van 

den regel rood op zwart doorgehaald. 

8 e. vlg. Roy : Incompa[ra]biliter enim leuior est uita 

claustralis. et districtissime regele rigor discipline cenobialis. 

ut tam corporum quam animarum necessaria sine sollicitu- 

dinc queruntur. quam supradicta penarum locaf in quibus 

miseri pro peccatis in hac uita non eniendatis. non tantum 

maximis sed ctiam minimis negligenter multiplicatisl diutur- 

na miseria cruciari creduntur. 

15 sunden cn die zijn door een verticaal marl streepje 

van elkaar gescheiden. 

Br 7 wacn soe — niement : niemant ook elders 
2-3 ghenoicht hebn inden v. begeerten 3 also : 
alsoc meestal — desen tormenten 5 dien swair 
5-6 sijns selves te v. ofl over te geven 7 des on tbr. 
— hem ontbv. 7-S hoe lange is oir bitter p. inden 
tormenten onvertellic 9-J0 scarpheit van alte 
nauwe regulen disciplincn 11 noitdrufte beide van 
den licham 12 sorchvoldicheit : besorchsainheit 
13-14 in welken alsmen geloeft 14-15 voir oir 
sonden 

bl. 

sal niemant van ghesonder ghedachten ghenuechtc hebben inden vleischclike begliecrten. Alsoe langhc 
als hi dese tormenten merket mit suverc aensien der gliedachten.|| Ende dien zwaer ende sccerp 
dunct sijn vertien of overgheven om cristus wille, m enen doester ic bidde hi bedeneke soe bitter is 

i ghenucehtc : er stond eerst ghcnucete : door den cnrr. verbeterd tol ghonuechtc; de h is er rood bijgeschreven boven de c met 

aanwijzing; cf. 275/3. 
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als ic wanc en sal niement van sundeliken ghe- 
dachten ghenuechte hebben in vlcischeliken be¬ 
geerten. also lange als hij dese tormenten meret 
mit suveren ansien der ghedachten. Ende wien 

5 swaer en scarp wesen dunct sijne over gheven of 
vertien om cristus wil in een doester. Hi ge- 
deneke hoe lange hoer bitter pinc is inden tor¬ 
menten;'.] Ontellick is lichter dat leven des does- 
ters. ende die scar />]heit van alter nauwer re- 

10 gillen disciplijnen. Dacr men sochte die noot 
bi. i82tl || dorfte des lijfs eride der zielen, sonder sorch- 

voldicheit van den voersechden steden der pij- 
nen in welken [,] als men gheloeft M die onsdi- 
gen voer hoer suilden ghepint werden, die sij in 

15 desen leven niet gebetert en hebben. Al sij 11 sij 

/ sundeliken : Lr moet ecu woord staan a!s : nln'- *n«l 

lil gaat met .V. Maar U’, Ur, I\ hebben de hait mei, Ry : 

Carneis ut credo motibus sane ment is uemo dclcctahitur. 

5 over plieven : over aan het einde van den regel. 

() scar[/>ilieit : lts. scarheit 

BI i soe en sal nycmant — suntlicken 2 genoecht 
4-5 went zwaer dunct sijn ende scarp over te g. 
6-7 gedenek woe 8 ontellicken 8-10 des closters 
strenycheit (lees : strengheit) ende die scerplieit 
van al te harder r. ende d. 11 des lives 13-14 ge* 
lovet die onsaligen 14 oer simden., liden In lil 
staat liden in plaats van ghepint worden na hebben 
reg. 15. 

■ plumen Ende als ic wane so en sal nyemen van 
sondeliken ghedachten ghenuechde hebben in 
vleysliken begheerten | also langhe als hi dese 
tormenten mcrct mit sweren acnsien der ghe¬ 
dachten ..] Ende dene nu dunct swaer doester- 5 
like leven ende dat si hoers selfs wille sijn ave 
ghcgacn omme gods wille Ic bidde hem datsi 
gedeneken hoe anxtelic ende onverdraechlic 
bitter die dagelixe pijne is vanden tormenten 
des vegevyers .] Ongelijc lichter is clocsterlic 10 

leven ende die scerplieit van altc nauwer re- 
gulen ende disciplijnen',] rfaer men doch hevet 
des lichains ende der solen noetdrostc onbe- 
sorgi‘t[,j rfan die pijnen vanden vocrsciden 
steden dacr die onsalige in weerden ghe- 15 
pijnt mit degel ij esc hen tormenten | omme hoer 

1 ongebeterde sonden in dit leven Ende niet 

i | : ('••ven het eerste been der u een teeken, zoodot 

men zou zeggen d it er twee U’s staan. Roy : leuUsirile compa- 

rat.i pluuio; zie .1. 

/ snvrrva >4 sworeii? Andere teksten ook A : suveren 

Roy : pure» mcutis int uit u 

5 dene nu «lunet : verbeterd uit dene dunct; nu boven 

den regel bij geschreven mei nanwijzingsteekenhet is cenigszins 

twijfelachtig of dit door den zelf gedaan is. A heeft nu niet. 

\ i pluymcn also — sal: mach 1-5 niement wisers 
gcnocchte hebben van vlecsschcleker beroeringen 
die dese dingen mcrct met enen suveren aenscu- 
wene van sicre gedachten 5 dene: dien — nu onlbr. 
5-6 swaer ende wreet dunct tkloesterlckc 1. 6 ave: 
aen (Iers : ave) 7 ic bid hem om gode 8 anxtelic 
ende onverdraechlic ontbr. 9 is : es 10 des vege¬ 
vyers oiitbr. 10-ri noch ongelijc veel lichter eest 
tkloesterleke 1. 11 scerplieit : stijfheit 11-12 van 
der sterker regliiiylen 12-iy dacr mi*n dees grocte 
afgrondege pine met scuwen mach ende derven ende 
der sielen noedorft (of: noedorst) ombesorcht mede 

I krigen mach ;.] (!) onsalege die so swaerlijc gepijnt 
| sclt worden die al uwer genoeclrt en hier wilt !e /en[,] 

wilt toch om u ongebeterde sonden in dit leven 
dineken ende niet alleenc 

H„ 
» 

hare langhe pine in dien tormenten',] onvertclliker is lichter dat leven vanden doester ende scarpheit 
van alte nauwer regulen disciplijn validen doester Daermen soect die noetrufte beide vanden lichame 
ende der zielen sonder besorchsaemheit VJan dien voerseiden steden van pinen[,] inden velcken 
als men ghclovet die onsalighe voer hor sonden die si in desen leven niet ghebetert en hebbend,] 

3 [rjan dien : hs. dan dien* eerst stout er v.m «Hun maar dc v van van is door den cnrr. in d veranderd door verlenging 

schuin tiaar boven van het tweede been der letter —vclrk«*u : hs. vlerken 
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tfll en synt sy nochtant neit de meiste sunden 
mer ouch vur de alre mynsten f,] de men over- 
mitz rakeloisicheit gedaen hait [,] mcnchveldich 
myt langer onselicheit gepyniget werden r.j 

5 Want it synt sunden de men suyt [dat her de 
cleyne ind licht synt ncit om dat sy cleync off licht 
synt mcr om] dat sy in desem leven den genen 
[de] waren rouwen haven lichtlichen van onsem 
heren vergeven werdcnt [.] Ind is it dat sy emant 

io by eme beheilt bis her na zo verantwerden dat 
hey [sy] besseren soude der en sal sy neit lich 

bl i2sh mer swair gevoelen [*]n den pynenT.] Are-|mant 
en bedrege sych selver van der lichtheit van synen 
lichten sunden sich selver zo troisten om dat \sy] 

15 licht synt [...] off heischen Want we sy lichter 
synt we sy merre werdent vur dom angesichte 
des scharpen richters is it dat men overmytz 
rokelosicheit vcrsamet sich zo besseren] 

w 
hebben, al en sin sie nochtan niet die meeste sun¬ 
den. mer oec voer die alre minste, die men ver¬ 
mits rueckelocsheid ghcdaen hevet. menichvol- 
delic mit langer onselicheit ghepijnt werden. 
W ant tsin sunden die men’secht dat herde cleyne 5 
ende licht sin Niet dat si clevne of licht sin. mer 

•* 

om ;...] dat sie in desen lcvenc den ghenen die 
warachtich berouwenisse hebben, lichtelic || 
van onsen heren vergheven werden [.] Ende ist 
dat sie iement overholt tot hier na veronwecrden- 10 
de dat hi [se] beteren solde.' die en sal sic niet 
licht, mcr swaerghevoelen inden pinen[.] Niement 
en bedrieghe hem selven vander lichtheit van si¬ 
nen lichten sunden. hem selven te troestene om 
dat sie licht heten. W ant hoe si lichter sin hoe si 75 
meerre werden voer den aenghesichte des scher¬ 
pen richters, ist dat men vermids ruekcloeshei- 
den versumet te beteren 

2-3 men en vermits zijn door een verticaal zwart streepje 

van elkaar gescheiden. 

6- 7 mer om [...] : na om de lelt er cl aan het einde van den 

regel geexpungeerd. 

7- 8 die en warachtich zijn door een zwart streepje van 

elkaar gescheiden. 

ii [s*] : niet in hs. 

5-7 iVa suyt is blijkbaar een regel overgeslagen en is 

daardoor het volgende bedon>cn. Daar Co. den raad niet heeft, 

Ba een zeer afwijkenden tekst heeft, kan hun Isitijnsche wending 

niet gegeven worden. Roy : Simt autem peccata que minima 

uel parua siue levia dicuntur. non quia parua uel leuia sint! 

sed quoniam in hac uita ucre penitentibus leuiter a deo 

dimittuntur. Harl heeft andere wending. 

11 [sy] : niet in hs. 

12 [i]n : hs. nu 

14 [sy] : niet in hs. 

15 [...] off : voor off het woord opp zwart dnorgeh. {id. 

278/6). 

18 besser[r«] : hs. besser 

Br i hebben : helm — al sijn sy noch tant 2-3 
mynste sonden die men myt roekeloesheidcn 3-4 
manichvoldelic 4 onsalichcit ghetorment worden 
5 want sonden sijn 5-6 herde cleyn off licht sijn 
8 ghewaerlic berouwenisse hebn 11 se beteren solde. 
— salse 13-14 selven vander lichticheit van sijnen 
lichten sonden 14 ghetroestende 15 heten: heyten 
— hoe: soc 13-16 soe die sonden meerre w. 16 
acnsicht 17-18 by rokelocshciden 

H, 
bl. /8a al en sijn si nochtan niet die meeste sonden Mer || oec voer die alre minste diemen bi rocckeloesheit 

ghcdaen hevetr,] menichvoudelic mit langhor onsalichcit ghetorment warden. W ant het sijn sonden 
die [...] men secht die herde clein ende licht sijn Mer om dat si herde dein sijn in desen leven 
den ghenen die ghewaerlic berouwenisse hebben si worden lichtelic van onse here vergheven'.] 

5 Ende ist dat si iemant over hout. tot hier na veronwaerde[wfc] dat hise beteren soude die en 

3 die [...] men : tusschendeze twee woordjes staat herde door den kop. rood op zwart door gehaakt.— .Va sijn zijn de woorden zeer 

zonderling geplaatst. Men vergelijke de andere teksten. 

3 veron\vacrde(m/c*] : hs. veronwaerdc 
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nochtant niet die meeste sunden. Mer oec voer 
die mijnste die men in roekelosicheit ghedaen 
hevet manichvoldeliker mit langer onsalichei- 
den ghepint werden [.] Want somygc sunden die 

5 men secht dat herde cleyn of licht sijn Niet dat 
sij cleyn of licht sijn. Mer om dat sij in desen le¬ 
ven van gode lichtlic vergheven werden den ghe- 

bi. iSjm ncn die || ghewaren rouwe hebben. Ende ist dat 
s[e] iement overholdet tot na desen leven In 

zo veronweerden hier te beteren die en salse niet 
licht mer swaer ghevoelen inden pijnen [.] Nie¬ 
ment dan en bedriegc hem selven vander licht- 
heit sijnre lichter sunden Aem selven troestende. 
om dat si licht heiten [.] Want soe sij lichter na 

75 onsen duneken sijn. soe sij meerre [...] werden 
voir den ansichtc des scerper richters ist dat 
wij se overmits [...] roekeloesheiden versumen te 
beteren 

4 somyge : dit geeft hier een gacrongcn zin. Lees met W 

Br en K : tsijn ? BI gaat met X. Roy : Simt autem peccata 

9 s[f] : hs. sich 

15 [...] werden : voor dit woord sijn rood op zwart door¬ 

gehaald. 

16 scerper : er is hier een woord weggevallen als scepper 

en daardoor is de eigenaardige vorm ontstaan. BI heeft den 

vorm : sccppcrs ende des scerpcn richters 

17 [...] roekeloesheiden : voor dit woord k rood op zwart 

doorgehaald. 

BI 3 heft menichvolclelic 4 gepinicht 5 secht : 
seccht 7 godc : gade 8 gewaer berouwe 8-zodat 
se ycmant haldct na desen leven in versumenissc 
ii lijchlelic 11-12 Neymat (lees : Nyemant) 12 
om solver 13 lichter ontbr. — om selven trosten 
14 soe : woe 75 woe si mere 16 ansicht des 
sccppcrs ende des scerpen r. 17 rocchloshciden 
boven reg. 2 roecklosicheit 

alleyne omme die grote sonden mer oec omm 
die cleyne \ rueckcloeslic ghemennichfoldichtf.] 
Het sijn eynrehande sonden diemen herde 
cleyne ende licht het niet omm datse cleyne 
ende licht sijn Mer omme datsi in dit leven 5 
den ghenen die ghcwaerlike sijne penitencie 
doet lichtlic van gode werden vergheven[.] Ende 
eest datse yemant versmaet te beteren Ende 
achter, waert haldet tot nae desen leven Die 
ensal si niet licht mer sware ghevoelen inden 10 
pijnen".] Nyemant dan en bedrieghe hem selven 
vander lichthcit sijnre lichter sonden ‘| hem 
sclver troestende omme datsi licht heiten | Want 
so si lichter schijnen nae onsen duneken so si 
mere weerden voerden aensichte des scherpen 75 
richters Eest dat wijsc vermids rueckelosechci- 
den versuymen te beteren 

6 ghenen : verbeterd uit ghnen; de e boven den regel 

bijgeschreven met aanwijzingsteeken. 

A 2-4 kleine die men met groeter roekelocsheit 
so groeteleec menichfuldicht daer wi al redene af 
selen moten geven also inder ewangielien staet [:] 
vanden minsten ghepcisc salmen redene moten 
geven [,] ende het sijn herde menegerande sonden 
diemen herde kleine ende licht heet niet om dat 
6 ghcwaerlike : gewarechtichlekene 6-7 penen- 
tencie doet dan lichtelekenne 8 ycmant : je- 
ment — beteren : bcerttrenne (lees: bectrenne?) 
9-77 hout ende alwillens ende niet en biecht hi 
salse hier na ghevoelen macr niet lichter maer vele 
swaerder ja met alte vele swaerder pinen dan wi 
hier begripen konnen ende daer omme niement en 
salhem laten verleiden metter lichticheit vander 
sonden diemen licht heet want so si lichter wordden 
gheacht so si nadie doot werden gevonnicst toet 
vele te swaerder pinne omdie roekeloesheit vander 
betringen wille 

h, 
sullcnse niet licht sijn. maer swaer ghcnoech toe comen inder pinen'.] Niemant en bedrieghe 

bi. 7bh hem selven troestende om dat || si licht hieten want soe si lichter sijn. soe die sonden meerre 
worden voerden aensichte des s]trenghen rechters ist dat men[s<?] bi rokeloesheden versumet te 
beteren. 

i sullende : van dit woord staat sul op het einde van een regel, op den volgenden staat voor lense nog so rood op zwart door¬ 

gehaald door den kop. — inder : de i heeft een afwijkenden vorm id. 290//. 

3 [sjtrenghen : hs. trenghen — ist : de kop.schreef of; de corr heeft dit uitgekrast en ist in de plaats geschreven.— [se] ; niet 
in hs.; zie reg. /. 

4 Xa beteren een kleine teekening om den regel te vullen. 

bl. 4ië 
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we hei quam zo den paradise ind wat 
hei sach van vrouden in dem paradise 
DEr ritter de nu vry [*...] was van allen moy- 

nissen der duvele geynck vort Ind hey sach 
5 vur emc eyne groisse mure op gaende van der 

orden bys in de lucht Ind de mure was woen- 
derlichen ind van so schoenen machsel datdarneit 
intgaen zo re|c]henen en was Ind in der muren 

'’i 2Jli was cyne gcsloisscn portze de gctzyrt was myt 
io goulde ind myt solver ind myt ander manierren 

van metale ind duyrbarcn steyncn ind blyn- 
ckende mit woenderlicher claerhcit [.] Ind do hey 
der portze mirre was by na oyne halve mvle 
so geynck sy intgaen in op Ind da uis quamcn 

15 roeche van so groisser soissicheit dat also als in 
duchte [,] hedde alle de weidt in gecruyde ge- 
wandelt geweist; ,j sy en soilden so groisse soissi¬ 
cheit neit mogen haven [.] Ind hey ontfenck so 
groissen [...] kracht van der soissicheit also dat 

20 in duchte dat hey de pynen de hey geleyden had- 
de soulde nu haven geleden sondcr we [.] Ind 

Hoe hi quam ten paradise ende wat 
hi sach van vrouden 

Dese ridder die nu vri was van allen moyc- 
nisscn der duvelen, ghenc voert wcrt. ende hi 
sach voer hem ene grote muere op gaende van 5 
der eerden, tot in die lochte. Ende die moere 
was wondcrlic. ende van soe schonen maecsel. 
dattor niet teghens te rekenen en is. ende in [...] 
deer mueren sach hi ene poerte die ghesloten was 
ende ghesiert was. mit golde ende silvere ende 10 
anderen metale. ende duerbaren stenen blen- 
kende mit wonderliker claerheitL] Ende doe hi 

i der poorten naerre || was bina ene halve milc rs]o W.#o* 
gene si tegens hem op. Ende daer uut quamen 
teglien hem rueke van so groter sueticheit. Dat 15 
alse hem duchte. al had al die wcrlt in ghccrude 
verwandelt, si en solde soe groete sueticheit 
niet moghen hebben .] Ende hi ontfenc soe 

' grote crachte van dier sueticheit. soe dat hem 
dochte. dat hi die pinen die hi gheleden hadde. 20 
solde nu hebben moghen liden sonder pine[.] 

3 vry [...] was : na vry een s; blijkbaar dacht de kop., 
dat hij was schreef. 

ij narre [...] was : tia iiarre cene sj blijkbaar dacht de 
kop.t dat hij was schreef. 

iS ontfenck : verb. uit intfenek ; de o is boven de slecht 

gemaakte i bijgcschr., z. aatiw. 

19 groissen [...] kracht : na groissen het woord brant 
zwart doorgehaald. 

5 sacli : verbeterd uit sath; het bovenste gedeelte van de t 

is uit ge krast. 

8 9 in [...] deer : na in de letter d aan het einde van den 

regel, rood op zu'art doorgehaald. 

10-11 ende anderen : verbeterd uit ende ren; de kop. heeft 

eerst en en deren met een zwart streepje gescheiden en van de 

en het woordje ende gemaakt met boven en het bekende afkor- 

tingstceken te plaatsen; dan heeft hij in marginc an bij geschre¬ 

ven met aanwijzing in rmden inkt. 

13 [sjo : hs. to 

21 moghen : mo staat op cene uitkrassing. 

Br 2 clair sacli 4 ginc voirwart 6 lochte : lucht 
— moere : muere 7 soe ontbr. 8 teghens : tegen 
8 9 inder mueren 9-10 was die gheciert was 10 myt 
silver 11-12 stenen ende blenckende ij-r^ghe- 
naect was ende omtrent een halve myle noch dair afï 
was soe ginc die poerte tegen 14 quam : quamen 
16 als hem dochte 16-iy crude gheweest verwan¬ 
delt iS moeghen hebn 19-20 der zucticheit soe dat 
hy dachtc 20-21 tormenten die hy ghedoecht 
hadde solde hebn moeghen doeghen 

bU :se 

h, 
Dese ridder die nu vri was van allen moeyenissen der duvelen, ghinc voerwacrt. ende sach voer 
iem ene grote mure opgacnde. vander aerdon. tot in die lucht[.] Ende die muer was. wondcrlick. ende 

van schoene maecsel. datter glieon schoenheit theghens te gheliken is: Ende in die muer sach hi 
een porte die ghesloten was. mit sulveren ende duurbaren ghesteente blenckende. met wonder- 

5 _|c c erheiti.] Ende doe hi die porte nakede omtrent ene halve milc. doe ghinc die porte op 

/ v«h*r\vucrt 

4 glitslotirn 

tussehen de letters o en o is een o ui/gekrast. 

eerst in hs. glic>cl<>lcn; ,(t c tul gekrast als boven. 
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Hoe hi quam totten paradise Ende wat 
hij sach van vrouden 

DEse ridder die nu vrij was van allen moic- 
bl. 1S3 nissen der duvelen \\ gliinc verwart Ende sach 

5 voer hem een grote mure op ghaende van der 
eerden tot in die lucht Ende sij was wondcrlic 
ende van schonen maccksele datter niet tegen 
te rekenen en is Y Ende hij sach daer een poerte 
in gesloten die gheciert was mit golde. ende mit 

/o silver. ende mit anderen metale. wit duerbaren 
ghesteenten blinekende in wonderlikcr claer- 
heidcn[.J Ende doe hi der poerten bij eenre hal¬ 
ver mylen nakende was. soc ghinc si tegen hem 
op Ende daer [uut] quam tegen hem soe groten 

75 sucten rueke dat alle die werelt als hem dochte 
in gecrude had verwandelt, si en solde soe groete 
sueticheit niet ghchadt mogen hebben [.] Ende 
hi ontfinc soe groete [...] cracht vanden rueke. 

w lS3e dat || hem docht dat hi die pinen die hi geleden 
20 had solde nu hebben liden moegen sonder pinc[.] 

3 DEse : D is onderstreept. 

7-8 tegen te : in margine bij geschreven met zuuirt aawij- 

zingstceken. 

14 [km/] : niet in hs. 

15 groete [...] : na groet»* het woord cramlc rood op zwart 

doorgehaald. 

BI j-2 Titel ontbr.; wél is een plaats opengelaten. 
j-^moynissc 4 die ginek voerwart 7 soe schonen 
9 gheslab n — ende ontbr. 10 metael ende m. 
77 ghestcynte 77-/2 claerheit 13 nakende: neken- 
dc — soc: doe 14daer uut 16 g.verwandelt gewest 
79 docht : doch 20 wael solde 

Hoe hi totten paradijse ginc ende sach 
die vroude 

Dese ridder die nu vry was van allen moye- 
nisse der duvelen ginc voerwacrt ende sach 
eyne groet hoge muer tot in ghene wolken 5 
Ende si was wonderlijc ende van r...j so schoe¬ 
nen maecsele datter niet teghen te rekenenen 
en is ende hi sach daer eyn poerte in gesloten 
die gesiert was mit golde mit silvere ende [m it 
ducren ghestcynte blinekende in wonderlikcr 10 
claerheiden Ende doe hi by cynre halver mijlen 
der poerten nekende was so ginc si teghen hem 
op Ende daer uut quam so groten stieten roeke 

1 dat al die [...] werelt als hem docht in gheemyde 
hed verwandelt gheweest si en solde so groete 75 # 

j sueticheit niet moeghen gheven Ende hi ont- 
I finek so groete crachte van dien roeke dat hem 

docht dat hi die pijnc die hi geleden had 
nu solde hebben geleden sonder pijnen ende 

6 van [...] so : tusschen deze twee wt tor den van zwart en 

rood geexpungeerd en rood door gehaald. 

() [m]it tlucrcn : hs. uit ducren 

14 die [...] werelt : voor werelt staat a loodrecht zwart en 

rond door gehaald. 

13 lied: in margine bijgeschreven met aanwijzingsteeken. 

79 solde: tusschen 1 en d staat nog een d waarvan de inkt tot 

een vlek is samengevloeid en die dan loodrecht rood is doorgeh. 

\ 1-2 Titel ontbr. 3 5 die vri was van aldcr moe’.* 
nissen ende sach vorhem enen g. 5 gerecht toet indie 
wolken 6 desen muer was w. 6-7 van alte seoenen 
maexelc y-8 datter niet teghen te rekenenen is ontbr. 
<V ende hi sach enz.: in welken muer hi sach een geslo¬ 
ten poerte g-13 die blicte vander klaerheit van 
menegerande dieren gesteintc ende als hi hemnaectc 
in eender halver milen na ontdede die poerte tsegen 
hem 13 groten ontbr.—roeke: ghoerre 14-16 dathem 
wel dochte alwaeraldie werelt gekeertin speciën si en 
mochten niet geven meer soeter roeken ende 77 roe¬ 
ke: gore 18-ig wel dochte dat hi alle doverledene 
pine noch wel sonde gedoegen sonder enege droefheit 

teghens hem. Daer uut theghens hem quam [Y.1 een roke van so groter soeticheit. als dat hem 
dochte al luidde al die werlt in crude ghewandelt. soe en souden si soe grote soeticheit niet moghen 
hebben .] Ende die ridder ontfene soc grote crafte van dier soeticheit soe dat hem dochte. dat hi 
die tormenten die hi ghedoecht hadde dat hi die wel nu doechen soude sonder anxste ende pine. 

i quam : de kop. schreef quacin waarvan de c is uitgekrast. — quam [...] «hmi : tusschen deze woordjes staat de letter h te ver 

verwijderd van cen om er een woord mede te vormen en zwart door gehaald waarschijnlijk reeds door den kop. voor hij een begon te 

schrijven, c/. 287j$.— groter : verbeterd uit groten 

margine niet herhaald is.-—anx-tc: eerst in hs. anste; d>a- den a*rr. i\ ter verbetering een x boven de n bij geschreven. ZiebovenT&hj 5. 
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hey sach zo der portzen in [ind] sach dat dat lant 
clacrre was dan der sonnen scheyn ind begerde 
harde sere dar in zo gaen [.] Selich is der man 

M./26* dem men alsulche || '...] portze op deit ind de 
5 gene de [...] desem ritter dar comen leys hey 

en bedroich in neit Want do hey eyn deyl verre 
was so bcgeaynde cym cyne processe myt crucen 
ind myt vanen ind myt tertysscn ind tflso myt 
gulden palmen ind also schone ind grois als in 

10 duchte dat nye in deser wcrelt gesien en was [.] 
Dar sach hey ludc van alre hande orden geyst- 
liche manne ind wyffe jonck ind alt hey sach 
da[>] Etzlichen als ertzbusschoffe Etzlichen als 
ander busschoffc Etzlichen als abte Cononike 

75 moniche preister ind dienre van allen gredcn der 

i {ind\: niet in hs. 

4 alsulche : verb. uit alsulch; dc e boven den regel 

naast de h bijgeschreven, z. aanw. — [...] portze : foor portze 

een c blijkbaar de c van alsulche die de kop. op dc voorgaande 

bladzijde bij schreef. 

5 de [...] desem : na dc eene s; de kop. meende blijkbaar, 

dat hij desem schreef. 

8 also : Roy : quasi; lees : als? 

ij dafr] : hs. dat 

14 Cononike : de C met gerubriceerd. 

Ende hi sach ter [...] poerten inwert. ende sach 
dattet lantscap clacrre was. dan der sonnen 
schijn Ende hi begheerde herde seer daer in 
te gane .] Salich is die man den men dusdane 
poerten op doet'.] Ende die ghene die desen 5 
ridder herwerts comen liet. hi en bedroghen c 

niet. Wante doe hi een deel verre was soe quam 
hem daer uut te moete. ene processie mit kruus- 
sen. mit vanen, ende mit tortissien. ende alse mit 
gulden palmen. Also scone ende groet als hem 10 

dochte. dat nije in deser werlt ghesien en was[.] 
Daer sach hi mcnschcn van alre hande ordenen, 
gheestlike manne. ende wive. oelt ende jonc. hi 
sach daer sommighe als eer1||sche biscopen. som- bi. 21* 
mige alse biscopen. sommighe. alse abten, kanoni- 15 
ke. moniken. priestc>]en. ende dienres van allen 

i sach en ter zijn door een verticaal zwart streepje van 

elkaar gescheiden. — ter [...] poerten : na ter de letter p aan 

het einde van den regel, rood door gehaald. 

6 beriroghen : de ë staal op eene uitkrassing. 

9 enclc mit tortissien : ende eerst vergeten, daarna met 

kleinere letter in margine bij geschreven, met aanwijzing, die 

op de punt na vanen staal. 

14 sche biscopen : sche verbeterd uit schep ] de p is rood 

doorgehaald \ de kop dacht blijkbaar, dat hij de letter gr. sco van 

biscopen geschreven had. 

ij alse biscopen: verbeterd uit ais; de e is boven de s bij ge¬ 

schreven, met aanwijzing. 

16 prieste(r]en : hs. pricstclen 

Br 2 dat dit 3 daer ontbr. 4 die man die men 
6 herwerts : herwert — bcdroech hem 7 Wante: 
want — verre was : voer was 8 hem te ghemoete 
cn p. S-9 crucen ende vanen end tertissen 9-70 als 
myt guldencn jo-77 alsoc schoen ende alsoe groit 
13 ende gcestclicke mannen 14 sommigen als 
14-13 sommige alse biscopen ontbr. 75-16 anderen 
als abden canoniken 16 priesteren 

h, 
Ende hi sach ter poerten in waert ende sach dat dit lantscap clacrre was dan der sonnen 

bl.?sd schijn ende begherde daer seer |l in te gaen [,] Salich is die man diemen dusdanighe 
poerten op doctL] Ende die ghene die desen ridder harwart comen liet. hi en bedroech hem 
niet[.] Want doe hi een deel nerer was. doe quam hem teghens een processie mit 

2 in : hs. int 

4 iffivr : aan de eerste o van nerer is gekrast. Kr moet <<ok iets anders \t.ian : wrre? Roy : aliquantuluiil longius 
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Ende hi sach ter poerten intwaerts van bijnnen. 
claerrewesendan der sonnen schijne Ende begeer¬ 
de herde seer daer in te ghaen [.] Salich is die 
man. dien men aldus danen poerte opent [.] 

5 Ende die gheen die desen ridder derwerts comen 
liet en bedroech en niet Want doe hij een deel 
verre was. soe quam daer uut. hem te moeten 
een processie, mit crucen ende mit vanen, mit- 
tortijssen. ende mit guldenen palmen Alsoe 

10 schoen ende soe groet als hem dochte Dat 
nye in desen werlt alsoe ghesien en was. Daer 
sach hij menschen van alrehande ordenen 

ii. 1S3* Ende geestelike manne ende || wijve jonc ende 
olt Hi sach daer somigen als ecrtsche bis- 

75 scoppe Somyge als abde Canonike Moniken 
ende priestere. Ende dienres van allen graden 

5 derwerts : der aan het einde van den regel. 

12 alrehande : alre aan het einde van den regel. — 

ordenen : hs. ordenenen 

74-15 bisscoppe : er is hier in .V tengevolge misschien van 

het ecrtsche bisscoppe iets weggevallen; zie H’. lil volgt N; 

ook Br en H2 laten het woord weg. 

BI I in van bynen 2-3 hi begerden altc s. 
3 salich : selich 4 op duet 5 die ghocn 5-6 daer 
comen liet die en b. 7 verre w.: daer af w.—doequam 
— oen gemoete 8 9 mit cortijscn (lees: tortijsen) 
9 al mit g. ii desen : deser 13 geistelicke man 
75-/6 abten Ende cononeken (lees: canoneken? 
Zie echter K.) ende m. ende p. 16 allen ontbr. 

hi sach bynnen der poerten een lantscap clare dan 
der sonnen schijn en hi begeerde herde zeer daer 
in te gaen [.] Selich is die man dien men aldus 
die poerte opent ende die ghene die dqsen ridder 
derwaerts comen liet en || heveten niet be- 5bl44h 
droeghen [.] Doe hij re noch eyn deyl af was so 
quam daer uut hem te gemoete ein [...] processie 
mit crucen mit vanen mit tortizen ende al mit 

‘ guldenen palmen also schoen ende also groet 
als hem dochte dat nye indor [...] warelt also 10 

ghesien en was [.] Daer sach hi minschen van 
alrehande ordenen gheestlike manne ende wijve 
jonc ende alt Selke ecrtsche bisscopen Selke 
bisscoppe abde canoneke monnichen ende pries- 
teren ende dienre ende lude van alrehande 75 

3-4 De woorden Selich tot ende worden volgens Co ge¬ 

zegd door den ridder. Co: et murum introire cupicns ait : 

Beatus 

7 ein [...] processie : tusschen deze twee woorden staat 

prose rood op zwart geexpungeerd en rood door gehaald. 

8 mit (viermaal) : hs. nu. — tortizen : de Middelned. 

teksten hebben alle tortizen: Co heeft het niet, Ba heeft, overi¬ 

gens geheel afwijkend: vexillis cercisque, Ar id.t Roy : cereis 

70 nye : eerst schreef de kop. yc; dit is echter zwart geëx- 

pungeerd en rood door gehaald en nye is boven den regel in de 

plaats geschreven.— inder [...] warelt: tusschen deze twee woor¬ 

den staat was zwart en rood geexpungeerd en rood doorgehaald. 

A 7 daer sach hi 7-6 lantscap dat hi metter 
klaerheit vander sonnen altc scocn blieken sach 
ende waerdaer alte geerne inne [.] O salich es die 
meinssche dien selken dorre ontdaen wert hy en 
bedroech den ridder niet diene derwert brachte 
ende doen h. 6 so ontbr. 7-/5 quam tsegen hem 
so groeten proscescic also hem dochte dat noeit 
gesien en was in al die werelt dies gelijc ende 
daer sach hi van alderrande lieden out ende jonc 
selke ertsche bisscoppen ende bisscoppen selke 
abden kanoneken papen moneken ende lieden van 
alderande 

vaen crucen ende tortijssen. ende met gulden palmen die seer suver verciert waren, daer sach hi 
menschen van alre hande oerde als gheesteliken mannen ende wiven jonc ende olt. hi sach 
daer sommighe als ecrtsche biscoppen ende abten canoniken moniken priesteren van allen gra- 

i vaen : de kop. had geschreven waen; de corr. heeft het eerste been der w uitgekrast. 
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heilger kyrchen all gecleit myt heilgen gewande j 
als it yrme stade zo beboerde [.] Want sy 
alle beyde clercke ind lcyen schenen myt dem 

bl t2'a selven gelichnisse myt cleyderen || gecleit 
5 da sy gode myt dienden in der werelt [.] Ind 

sy intfeyngen desen ritter myt groisser vren- 
den ind werdicheit Ind sy leyten in myt in myt 
soissen sange wilich in der werelt nee gehoirt en 
was ind gcyngen alsus bynnen der portzen [.] Do 1 

10 dese sanck geendet was ind de processie scheyn- i 
den so geyngen tzwen ertze busschoffc op eyn | 
syde Ind namen desen rytter myt sych ind ley¬ 
ten in om zo sien dat schoen lant ind mynlicheit 
dar aff [.] Ind do sy myt eme sprachen so benedi- 

75 den sy got eirste de syn hertze myt so groisser • 
vromicheit gestercket hadde in den pyne Ind ley- , 
ten in durch dat wvde mvnliche lant [. i Her oinme 1 

V tr L. J 

dar overleydende sach hey me genoichlicher ind 
bl*‘J7k vroelicher dyngc dan \hcy] off eynich gelee j'rt 

4 gecleit [...] : hs. gecleit waren 

6 intfeyngen : verb. uit intfegen; yn is boven c bij ge¬ 

schreven, 2. aantv. 

jo processie : verb. uit processc; de i boven de e aan het 

einde van den regel bijgeschrz. aanw. 

19 [hey] : niet in hs. Roy : ipsc 

w 
graden der hiligher kerken, alle ghecledet mit hili- 
ghen ghewade alse horen state toe behoorden. 
Want si alle beide clerke ende leken, schenen 
mitten selven ghelijenissen van clederen ghc- 
cleedet. daer si gode mede dienden inder werlt. 5 
Ende si ontfengen desen ridder mit groter vrou- 
den ende werdicheiden. ende leidene mit hem 
mit sueten ghesange. welke inder werlt nic ghe- 
hoert en was. ende gengen dus binnen der poer- 
ten €1 Doe dese sanc gheyndet was. ende die pro- 10 
cessie ghescheiden. so gengen twe eertsche bisco- 
pe besiden. ende namen desen ridder mit hem. 
ende leidene mit hem. omme te toenen dat lant- 
scop ende die minlicheit daer of [.] Ende doe si 
mit hem spraken, soe benedieden sie ierst gode 15 
Die sijn herte mit so groter vromicheit ghestcrct 
hadde in den pinen Ende si leydenen doer dat 
wideminlike ...] lantscapf.] Ende hier ende daer 
overleidende sach hi meer ghenoechliker ende 
vervroudeliker dingc. dan hi. of enich gheleert[| 20bl.2r* 

iS minlikc [...] : na minlike aan het einde van den regel 

eene d zwart door gehaald. 

Br i heyligcr kyreken 1-2 heyligen ghewaden 
2 als oeren stait toe beboert 4 ghelijenissen : ge- 
lijekenissen 6 ontfengen: ontfiengen 6-7 blijtscap 
ende weerdicheit ende leidenen 8-9 myt sange van 
soe zueten geïnde dat in die werelt niet alsulc ge- 
hoert en wert 9 gengen : gingen (meestal i) 11-12 
ertsche bisscopen 12 den ridder 13 leidene : leyde¬ 
nen — omme ontbr. 13-14 die lantscapen iy pinen: 
tormenten— ledencn doe dat (lees : doer) 20 vro- 
licker dinghen — wael gheleert 

Hi 

den der heiligher kerken, al gheclect met heilighen ghevade. als haren stact toe behoert[.] 
hl :-9a Want si alle beide als (' clerken ende leken schenen mitten selven ghelickenisse van 

clederen gheclect daer si goede mede dienden in der wereltr.] Ende si ontfinghen desen 
ridder, mit groter blijscappen ende waerdicheden ende leiden mit hem als mit sanghe 

5 van so soeten gheluut dat in die werlt nye sulc gheluut van sanghe ghehoert en was. ende 
ghinghen aldus singhendc binnen ter porten. Doe dit sanc gheeint was ende ghinghen ter 

/ ghevade : hier vergat de corr. de v in w tc verbeteren. 

0 ende ghingen ter poe: tenwaert : deze zin mott van elders er in gekomen zijn. Er moet een heel andere zin staan, Roy: 

1‘ïnito uero conceiitu. et soluta processionc.Zie de andere teksten. 
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derheiliger kerken Alle gecledetmit heiligen gewa- staede der heyliger kerken mit horen heyligen 
de. als hoeren staet toe behoerde. Want sij alle bei- ornamenten also bctaemde gccleyt [.] Ende 
de clercken. ende [...] leken mit den selven gelike- beyde clerke ende leke schenen [gecleyt] mit 
nisse van clederen schenen ghecleet. daer sij gode alsulken cleyderen als daersi gode mede dien- 

5 in die werelt mede dienden. Ende sij ontfingen den in die werelt [.] Voerwaer seggich u datsi 5 
desen ridder mit grot er blij tscop ende weerdicheit mit groter eren ende mit blijtscappen den rid- 
Ende sij leidencn mit hem mit sange van sueten der ontfinghen ende mit hem lcyden bynnen 
geluede Dat nye inder werelt alsulc sanc gehoert der poerten mit sueten sanghe van zueten ge¬ 
en was Ende ghingen aldus bij nnen der poerten[.] luyde dat nye alsulke sanek in was gehoert 

bï. 184*10 Doe dese || sanc gheeindet was. ende die processie inder werelt [.] Doe dese sanek geeynt was ende 10 
ghescheiden. Soe quamen twee eertsche bissco- die processie ghescheiden so schicden hem uut 
pen ende namen desen ridder besiden mit hem. .ij. eertsch bisscopen ende leyden den ridder 
Ende toenden hem dat lantscap. ende die myn- mit omrne te toenen die glorie vanden lantscap 
lichciden daer af. Ende doe sij mit hem spraken | endd si gebenediden gode dien in sijnen moet 

15 doe benediden sij gode [...] irst Diesijn herte mit mit vromichciden also wel gesterct hadde inden 15 
soe groter vromicheiclen ghestereket hadde tormenten [.] Daer leyden sijne doer dat suete 
inden tormenten Ende sij leidenen doer dat wijde , lantscap[.] Ende daer sach hi meer spellicheiden 
mijnlike lantscap^.] Ende overleidende sach hij ende ghenuechlicheiden dan eynich minsche 
hier ende daer meer ghenoechliker ende vroude- 

20 liker dingen Dan hi of enich wael geleert of tonge 

2-3 beide : boven aan de bladzijde bij geschreven met rood 

aanwijzingsteeken. 

3 ende [...] leken : na ende de letters le aan het einde 

van den regel rood op zwart doorgehaald, bij vergissing en in 

margine van den volgenden regel herschreven voor ken 

J5 gode [...] irst: voor irst cencrood op zwart doorgehaalde r 

.4 1-2 staie vander heileger kerken met haren hei- 
legen ornameinten alsoet bctaemde gecleet tc sine 
3-4 gekleet met al selken kleedren 4 mede: met 
5 seggich: seggic 6 blijtscappen: bliscapen 7 met 
hem lieden leidden H-io mit sueten sanghe van 
zueten geluyde dat nye alsulke sanek in was ge¬ 
hoert inder werelt Doe dese sanek geeynt was 
ende ontbr. 11 als dees procescie gesceeden was 
so s. 13 met hem om te toennenne — vanden : 
van dien 14 gebenendiden — dien : die hem — 
moet : noet (lees : moet Roy : animum) 15 mit 
vromichciden ontbr. — also : so 17-18 speelleechei- 
den ende genoechten 

h, 
poertenwaert Doe ghinghen twe eertsche biscopen besiden hem. ende namen \ hem mit hem \ 

bi. 7<Jt ende leiden hem in tat lantscap Ende toenden hem die |i soetticheit daer of. Ende doe si 
hem spraken doe benediden si eerst gode. die sijn herte mit soe groter vroemheit ghesterket 
hadde. rnden tormente ende si leiden hem doer dat minlike lantscap^.] A\s hier ende daer 

5 overleiden, so sach hi meer ghenoechtcn ende wonderliker dinghen. dan hi. of enich leert 

i-j de drie streepjes tusschen de woorden van deze regels zijn rood 

2 tat : lees dat? 

5 overleiden : lees overjeidende ? — enich : verbeterd uit henich; de h is bijna loodrecht doorgehaald, cf. 283//. 

BI i ende al g. j leken: leiken — mitten 4-5 gade 
inder wcrlt 6 blitscop ende wcrdichciden 7 san- 
ghen 9 si ginghen 10 ghedacn was 11 Soe: doe 
14-15 mynlicheit 75 gebenediden sy gade 16 soe 
ontbr.— vromycheit 18 lantscap: landscop (meestal) 
— overleidende ontbr. ig-20 ende vroudeliker ontbr. 
20 ghclecrt mynsche solde 

3 [gecleyt] ; niet tn hs. 

10 dese : hs. de se 

12 ridder : boven de e van dit woord is gekrast, blijkbaar 

stond er eerst verkeerdelijk het verkortingsteeken voor een slot- n 
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mynsche offte tzonge soulde mogen spreichen 
off schryven Dat lant was myt so groisser 
claerheit van licht beschene dat also als dc 
claerheit der sonen verdunckert dat licht van 

5 eynïe kertzen Also soildet mogen scheyn [cnj dat 
de claerheit der sonnen zo mytdage verdunckert 
soulde werden myt der woenderlicher claerheit 
des lichtes van dem lande[.] Der ritter en moichte 
de groisse vrende van dem lande neit gevvissen 

10 om de groisheit dar aff dan alleyn van der syden 
dar hey durch de portze in quam Want alle dat 
lant was also wyde schone velde de gronen synt 
Ind it was gedacht myt mencherhande bloemen 
ind vruchten ind mencherhande cruyde ind 

bi. 128*15 boemc [.] Ind als || [hey] sachte hedde hey da 
mogen blyven [hey] soulde myt dem rouchc 
des cruydes ewelichc gecleft [haven] Dat lant 
verdonekerd nummer des nachtes want de 
claerheit van dem claeren hemele verluchtede 

20 dese myt groisser claerheit Ind hey sach da 

1 spreichen : verb. uil sprichcn; dc e boven de i bij- 

geschr., z. aanw. 

6 claerheit : verb. uit clarhcit; dc e boven den regel 

tusschen a en r bij geschr., s. aanw. 

jo groisheit : Roy .* pre nimia ipsius magnitudinc 

is wyde : verb. uil wvte; de kop. heeft van de t een <1 

gemaakt, cf. SO/2. 

13 gedacht : Roy : dccorata 

15 [hey] : niet in hel hs. id. reg. i(>. 

17 cruydes : hs. cruyydes; de eerste y is slecht gemaakt 

en half uitgeveegd. — [Aatvn] : niet in hs. Roy : sine fine 

uixisset 

18 des nachtes : l'olgens Roy moet hier een nomin. staan. 

W heeft dat ook. Roy : Nox illam niinquam obscurat. 

mensche. ofte tonge. solde moghen scriven of 
spreken. Dat lantscap was mit so groter claer¬ 
heit van lichte beschenen, dat alse die claerheit 
der sonnen verdonkert dat licht van eenre keer- 
sen. alsoc soldct moghen seinen, datte claerheit 5 
der sonnen te middaghe verdonkert solde werden, 
mitter wonderliker claerheit des lichtes van die 
lantscope Die ridder en mochte die groten vrou- 
den vanden lantscapcn niet gheweten.omdie gro¬ 
te groetheit daer of. dan allene van dier siden daer 10 
hi doer die poerte in quam. Want alle dat lant¬ 
scap was. alse wide scone velden die gruene sijn 
Ende het was versicrct mit menigher hande blo- 
men. ende [...] vruchten mit menigher hande cru- 
de ende bomen .] Ende alsoe hi seghede had hi 15 
daer moeghen bliven. hi solde mittien rueke van 
den cruden eweliken ghelceft hebben[.] Dat lant¬ 
scap en verdonkert nummermeer de nacht. Want 
die claerheit vanden suveren claren hemele ver- 
luchtet dese mit groter claerheit Ende hi sach 20 

2-3 claerheit : heit staat op eene uitkrassing. 

13-14 blomcn en ende zijn door een zwart streepje dat door 

de roodc punt na blomen gaat, van elkaar gescheiden. 

14 ende [...] vruchten : na ende eene v aan het einde van 

den regel rood op zwart door gehaald. 

17-18 lantscap en verdonkert : en eerst vergeten, daarna 

tusschen de p ende v boven den regel bij geschreven, met aanwij¬ 

zing. 

Br i mit oft tonge (mit vervalt?) — of : ofte 
3 dat ontbr. 4 vander s. 4-5 kersen alsoe solt 
moeghen 5 dat die 6 vander s. toe m. — werden 
solde j-8 van den lantscap 8-9 grote blijtscap 
vanden lantscap 10 afïf sonder allene vander 11 in 
na quam 12 alle wide (lees : alse) — scone onlbr. — 
velden: merschen 13-14 verdort mit mennigerhan- 
de blomen (ook 14 mennigerhande) 13 bomen: boe- 
men — als hy 16-/7 mytten rokc vanden crude 
ij wael gelefft 18 de: die 19-20 verluchtet: verlicht 
20 dese grote claerheit (lees : mit g. c.) 

H, 

mensche solde moghen bescriven. of tonghe moghen spreken. Dat lantscap was mit soe groter 
claerheit. van lichte beschenen, als die claerheit der sonnen verdonekert dat licht van eenre koer¬ 
sen. also selt moghen schinen dat die claerheit der sonnen te middaghe vcrijdonckert warden [...] 
solde mitter wonderliker claerheit van dat lichte van dien lantscape [...] Die ridder en mochte 

5 die grote blijtscap van dien lande niet gheweten overmits die grote groetheit daer of sonder 

3-4 [...] solde : in hs. Ende solde 

4 lantscape [...] : naast dit woord in rnargine door den corr. bijgev. met aanwijzingsteeken : verdonekert warden Dit is geheel 

onoordeelkundig verbeterd en is het gevolg van het — door ö is weggelaten — woordje Ende uit reg. 3. Men zie B' enz. 
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solde mogen scryven of uutspreken. Dit lantscap 
was mit soe groter claerheit van licht beschenen 
[dat] als die claerheit der sonnen verdonekert 

bLi$4h dat lichte van eenre kersen alsoc || soldet mogen 
5 schijnen, dat die claerheit der sonnen toe middage 

verdonkert werden solde, mitter wonderliker 
claerheidcn des lichtes van den lantscape. Die 
ridder en mochte die grote blijtscap van desen 
niet al weten. Om die grote grootheiden daer 

10 af sonder alleen vander sijden daer hi doer die 
poerte in quam. Want over al wast alse wide 
merssen die gruene sijn Ende vercicrt mit 
manigerhande blomen en vruchten. Mit maniger- 
hande crude ende bomen [.] Ende als hi sechde 

15 had hi daer mogen blijven Hi solde mitten ruke 
vanden crude ewelic geleeft hebben [.] Dat lant¬ 
scap en verdonekert niet die nacht want die 
claerheit vanden suverliken claren hemel ver- 

bl *84e luchtet sij mit gro| [ter claerheit Ende hi sach 

3 [dal] : niet in hsook BI en Br laten het weg. 

BI 4 kersen : kertsen 5 toe: te 7 claerheit 8 blijt¬ 
scap : blitscop 9 goetheiele (lees : grootheide) 
13-14 mennygerhande bloemen ende boemen ende 
cruden Ende als hi 17 verdonekert : verdonekerden 
18 suverliken : suveren 

die so wijs es segghen mochte | ende dat 
lantscap was so claer so gelijc als die son- 
ne verdonekert hecht van eyner keersen also 
scheyn die sonne verdonkeren vanden hecht 
van]|den lande Dat lantscap was so groet §bl.45u 
dat hi deynde niet en conde vemyemen dan 
vander poerten daer hi in quaem Al dat lant 
was alse groyende beenden mit* menniger- 
hande boumen bluemen ende vruchten end 
cruyde gesiert So dat hi seide dat hi mit 10 
horen goere ewelike solde hebben geleeft hed 
hi daer mogen blijven [.] Et en is daer gheyne 
tijt doneker vander nachte [.] Daer sach hi so 

% 

1 Achter wijs hoort nog iets. Zie o.a. \V ;Roy/ aliquis homi- 

num pcritissimus lingua uel calamo possit explicarc — 

segghen : verbeterd uit ghesegghcn; de eerste let ter gr, ghe is 

zwart en rood geèxpungeerd en rood doorgehaald. Zie varianten 

van A. — mochte |: rood streepje. 

2 gelijc : in margine bij geschreven. 

13 iXa nachte volgt nog in Roy (eveneens in Co, Ba en Ar) 

een zin, die ook in de andere teksten W. enz. voorkomt: quia 

splcmlor eam purissimi celi perhenni claritate perlustrat. 

Ar segghen: geseggen Deze plaats is van denzelfden 
aard als boven pinen In hel handschrift van Hl staat 
nl. : ghesegghen waarvan de ghe doorgehaald is. A 
heeft dus een tekst van Hl gekend, waarin nog de vorm 
ghesegghcn stond. 2-5 so claer dat der sonnen licht 
verdonekerde gelijc die sonne verdonekert der keer- 
scen licht ende noch vele meer[;] dat lantscap 
6 conde: konste 7 lant ontbr. 8 beenden : bcemde 
9 boumen : boemen — bluemen : bloemen — ende 
voor vruchten ontbr. 10 gesiert : gesciert 11 hed: 
hadde 12 Et: het 12-13 is daer geen donekerheit 
vaiuler nacht wegen (sic) Vermoedelijk volgde hier 
de in IIY ontbr. zin, in Roy beginnende met quia = 
wegen 13 hi in 

H, 
allenc van dier stede siden daer hi doer die porte quam V H’ant alle dat lantscap was als wide 
merschen die groene sijn Ende het was versiert met menigherhande bloemen ende vruchten, 
met menigherhande cruden ende bomen .] Ende als hi seide. hadde hi daer bliven moghen. hi solde 
mitten roke vanden crude ewelijc gheleeft hebben | dat lantscap en verdunekerde nymmermeer [...] 

hl 5 den || nachte. want die claerheit vanden suveren claeren hemele vertrecte dese mit groter claerheit [.] 

4-5 nymmermeer [...] den : in hs. als dch; zie K. 

5 vertrecte: Roy : perlustrat 
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ynne also groissen schare van manen ind van 
wyven dat hey dachte dat nee mynschen in 
desem leven so groissen schare ee gesach [.] 
Ind van deser stat waren etzlichen ynne ind 

5 etzlichen van anderen steden in vergademigen 
gedeylt [.] Ind nachtant geyngen [...] etzli¬ 
chen van der eynre geselschaft in de ander 
als sy woulden myt groissen vrenden Ind alsus 

bi, i28h gevelt || dat der [eyne] van den anderen sych ver- 
io blyde van ansien Ind dat der ander van des an¬ 

deren visitieryngen selichlichen vervrcnwe [...] 
Tzo etzlichen steden stonden choer by chocren ind 
songen gode loff myt sange van soissen gelude 
Ind als eyn steme van den anderen ondcrscheit 

15 [hait in claerheit also was eynerhande ondcrscheit] 
in eyndrachticheit in der mynlichcit [der] claer¬ 
heit van yren cleyderen ind angesichte [.] Want 
etzlichen schenen gecleit myt gulden cleyderoH 
etzlichen myt anderen Etzlichen myt groenen 

daer in so grote scaer van menschen van mannen 
]| ende van waven dat hi dachte dat nye men- bl. jj* 
sche in desen levene soe groten schaer en sach. 
ende van desen w'aren sommige in descr steden, 
ende sommighe in anderen steden in vergaderin- 5 
gen ghedeilt Ende nochtan ghengen sommighe 
van der eenre gheselscop in die andere, alse si 
wolden mit groter vrouden Ende aldus ghevelt 
dat die ene van der ander ansiene hem verbliden 
Ende dat die anderen van der ander vandenissen 10 
sclichlic vervromvenden[.] Tot sommighen steden 
stonden kore by koren, ende songen gode lof. 
mit sange van sueten ghelude Ende also die ene 
sterre vander anderen onderscheit hevet in claer- 
heiden. also was cenrehande onderscheidenheit 75 
in eendraehticheit inder minlicheit der claerheit. 
van horen clederen ende anghesichten. Wan te 
sommighe schenen ghecleet mit guldenen clede¬ 
ren. sommighe mit anderen sommighen mit 

4 Ind van deser stat enz. : Roy : Quorum alij in his 

alii in aliis locis per conucntus distincti oommanebant! et 

tarnen prout uoluerint alii de istis in istas carteruas cum 

letitia transibant. Lees : ynne descr steden? 

5 vergademigen : de d is slecht gemaakt; de kop. meende 

eerst eene andere letter te schrijven, doch zag dadelijk zijne 

vergissing in. Lees : vergaderingen? 

6 geyngen [...]: na dit woord eene slecht gemaakte e aan 

het begin van den volgenden regel. 

8 woulden : verb. uit wouden; de 1 op het tweede streepje 

der u bij geschreven. 

9 [Ornd : wirf ** As. 
II-J2 [..,] Tzo: voorTzode letters etz begin van het volgende 

etzlichen rood doorgehaald ; de T/. niet gerubriceerd. 

14 ondcrscheit : ten gevolge van het tweemaal voor¬ 

komen van dit woord, is waarschijnlijk een zin weggevallen. 

Roy : et sicut stella differt a stclla claritate! ita erat 

quaedam differentia concors in eoruin uestium et uultuuin 

claritatis uenustate. 

16 [der] : niet in hs. 

n) groenen : verb. uit gronen; de c boven de o bijge¬ 

schreven, z. aanw. 

4 waren so(inmigc) : staat op eene uitkrassing. 

S-11 Roy : sieque fiebat ut et alii de aliorum uisione 

gauderent. et alii de aliorum uisitatione feliciter exultarent. 

1 

Br i scacr ; manichte — beide van mannen 
2-3 dat hy nye menschen 3 schaer : manichte 
4 sommige : somigen 5 ende anderen in anderen 
steden 5-6 by vergaderinge 6 nochtant gingen 
7 geselscap 8 vrouden : blijtscap 8-g ghevieltdat 
[...] (As. dat dat) die een vanden ander aensien 
10 dat on tbr. 10-11 ander vander ander vandenisse 
salichlic ver vrouden 12 stonden sy by choren 
13 van : ende 13-14 alsoe als die een sterne 
14 anderen : ander 77 van oeren clederen ende 
aensichtcn want 

H, 
Ende hi sach daer inne so grote menichtc van menschen beide van mannen ] ende van wiven. Dat 
hi over dochte in hem selvcn dat hi nie van sijn leven so grote mcnichvowdicheit van menschen nie 
sien en hadde | Ende van desen waren sommighe in deser stede, ende sommighe in anderen steden 
bi vergaderinghe ghedcelt ende nochtan ghinghen sommighe vander eenre ghescelscap tot die 

bi.809 5 andere, alsoe si wouden mit groter blijscap[.] Ende al dus ghevielt dat die ene || vander ander aen- 

1 inne : zie 2S1 //. — mannen | : het streepje rood. 

2-3 nie sien en hadde : hs. nie en sien hadde met aanwijzing, dat de volgorde van en sion moet omgekeerd worden [Zie 2f7 
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daer soe grote menichvoldicheit der menschen. 
dat hem dochte Dat nye mensche in desen leven 
soe grote manichtc en sach [.] Ende van desen 
waren somyge in deser stede, ende somyge in 

5 anderen steden bi vergaderinge gedeilt Nochtant 
ghingen somyge vander eenre geselscap in die 
andere als sij wolden mit groter vroelicheit Ende 
aldus gheviclt dat een van den anderen ansiende 
hem verbliden Ende die anderen des ghelicken 

10 alsoc weder [.] Tot somigen steden stonden si in 
choren ende songen gods lof mit sange van sueten 
geluyde [.] Ende alsoe die sterren in claerheit 
die een vanden anderen onderscheit hevet. 
Alsoe was eenrehande onderscheit in eendrachti- 

bl.184415 cheiden inder myn||licheit der claerheit van 
hoeren clederen ende ansichten. Want somygen 
schenen ghecleedet mit guldenen clederen. 
Somigen mit anderen Somygen mit gruenen 

7 andere of andre?; hs. afkorting; zie 307jzi. 

8 van den anderen ansiende : waarschijnlijk te lezen : 

van der anderen ansien 

ij ghecleedet : d veranderd uit t 

BI i menichvoldicheit : mennychvoldicheit 3 
manichte : mcnnychte 4 stede : steden 8-9 dat 
die een vanden aensien oen v. 9 die ander 11 cho¬ 
ren : koren — gades lof mit sanghen 12 claerhei- 
den 13 ander 14-15 een onderscheit in eendrachti- 
chcit ij ghekleet mit 

grote mennichfoldicheit van alrehande volc | 
alse hem dochte dat hi nye so mennighen 
sterfliken minschen en hadde ghesien Daer die 
eyne af woenden in deyne geselscap | ende 
dandere in eyne andere also dat deyn ten 5 
anderen quamen mit blijtscappen ende dandere 
verblijden van hoere coempsten [.] Deyn choe- 
ren stoenden neven die andere | daer si mit 
sueter melodyen loef in songhen Ende gelijc 
dat die eyn ster clare es dan die andere | 10 

so waren hoer aensichten deyne clare dan 
dandere [.] Hoere sulke schenen ghecleydet 

1 mit guldenen cleyderen Sulke mit gruenen | 

7 hoere : voluit 

10 ster : hs. ster- aan het einde van den regel; een klein 

streepje duidt aan, dat er wat aan het woord ontbreekt: sterre ? 

A i van a. v.: alderans volx 2 alse : also — nye : 
noeit 3 sterfliken minschen : sterffeleecken mein- 
sche 5 een ander geselscap so 5-6 den andren 
quamen met bliscapen besoeken ende verbliden 
hem van harer komst j-8 den enen koer stont 
neven den andren 9 loef: lof 10 die ontbr. — ster: 
sterre (zie aant.) — clare: claerder — een ander 
11-12 kleerder deen dan dander haer kleerren 12-13 
gekleet met guldenen kleeren 12sulke: selke (telkens) 

H, 
sien hem verblide ende die andere van die ander vannissen hem verbliden salichlich[.] Tot somighe 
steden stonden hare choren ende songhen gode lof mit sanglie van soten ghelude ende ghelijc die 
ene sterre van die ander onderscheit hevet in claerheit alsoe was eenrehande onderscheidenheit in 
eendrachticheit in minlicheit. der claerheit van haren clederen. Want sommighe schenen mit gulden 

5 clederen. sommighe met anderen clederen. sommighe met blaeuen ende met gronen clederen. som- 

i vannissen : in hs. eerst vamlcmissen * de corr. heeft der horizontaal en er bovendien nog schuin doorgehaald. 
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roden blawen myt gelen ind myt wyssen [,] 
nochtant na der formen van dem abvtc dat 
eicklicher in der werelt hadde[.] Want de formen 

W./^9« van [...] den cleyderen wysden den || ritter 
5 van wat verdiensten eicklich was in der werelt 

off van wat orden wilch abyt gcmenget was 
van varwen [.] Da sach [...] mc'w] claerheit van 
[vcrjscheyden lichte [.] Etzlichcn geyngen 
gecroent als conynge etzliche drogen gulden 

io palmen in der hant Dat an sien van alsulichen 
[ind] so vil luden was desem ritter genoichlichen 
zo sien in der rasten Ind ontzelichen soisser was 
dat horen van yren soissen sange [.] Over alle 
hoirte hey den hilgen sanck de got lovcden Etz- 

15 lichen verblyden sych van yrs selves selicheit Mer 
etzlichen verblyden sych van des anderen vren- 
den Ind dat lant was also vervult myt so groisser 
soissicheit des rochs dat sy alle schenen dar by 

bl.130* zo leven de dar woonden || Ind alle] de den [...] 

4 van [...] den : na van eenc d die tot een inktvlek 

samengevloeid is. 

7 vanven : hs. varwên; de n is tot een inktvlek samen¬ 

gevloeid; daarom zette de kop. boven de e eetie verkorting voor n 

— [...] me[«] : hs. hcy me claerheit van beschcyden lichte 

De plaats is zoo bedorven. Zie W. 

11 [ind] : niet in hs. 

12 soisser : in hs. voor rasten 

14 hoirte: verb. uit hortc; de i boven de r bij geschreven, 

z. aanw. — den : lees der? Roy : sanctormn — lovcden : 

de d slecht gemaakt (zooals 290/5). 

16 des : hs. des s de eerste s is slecht gemankt en tot een 

inktvlek samengevloeid ; daarom herschreef de kop. ze er¬ 

naast. 

18 dat sy : sy eerst vergeten, daarna tusschcn dat en alle 

bijgeschrei’cn, z. aanw. 

79 fol. I2gh en /joa zijn onbeschreven. — : 

niet in hs. Roy : Omnes vero qtti militcm intuebantur — 

de den : de eerst verg., daarna boven de d van den bijgc- 

schreven, z. aanw. — den [...] : tui den het woord rittg 

rood op zu'art doorgeh. 

gruenen. mit roeden, mit blawen. mit gelen, endc 
mit witten[,] nochtant na der formen vanden 
habite dat clc inde [...] werlt hadde. Want die 
fonnen vanden jj clederen toenden den ridder. bt. 
van wat verdiensten elc was in die werlt. of van 5 
wat ordinen. welker habijt ghemenget was van 
verwen [.] Daer sach men claerheit van verschei- 
denen lichte .] Sommighe ghengen ghecroent alse 
koninge Sommighe drueghen guldene palmen in 
den handen. Dat ansien van dustanen ende soe 10 
veel menschen, was desen ridder ghenoechlic te 
schouwen in die ruste Endeontellike suetc wasdat 
horen van horen sueten sange1".] Over al hoerde 
hi der heilighen sanc de gode loveden Elc verbli- 
de hem van sijns selfs salicheit. Mer elc verblide 15 
hem oec van des anders vroude luide dat lant- 
scap was so vervullet mit so groter sueticheit des 
ruekes. dat schenen alle daer bi te levene die daer 
woenden Endc alle die den ridder saghen die lo- 

3 inde [...] : na inde eenc v eerste lid der volgende w aan 

het einde van den regel rood op zwart doorgehaald. 

9 guhlene: de kop. was op 't punt om guklenen te schrijven, 

maar zette alleen het eerste been der n dat hij weer uitkraste. 

Br r blawen : blauwen 2 na der f. : vander f. 
3 in die 3-5 Want die formen vanden clederen 
toenden den ridder, van wat verdiensten elc was 
in die werlt. ovtbr. 6 ordinen : orden 8-9 als 
coningen io aldusdanen 11 veel : voel — ghe¬ 
noechlic : ghcnoiclic 12 ruste : rost 13 vanden 
zueten 14 heyligen zueten sanc die j^-75 ver- 
bliden hem (ook elders n) ij-18 des rockcs alle: 
al die 19 al die den r. 

H. 
bi-so* mighe met roden met ghelen ende met witten ghecleot. nochtant |’ vander formen vander habiten. 

dat elc in die werelt hadde. want die vorme vanden clederen toenden die ridder van wat verdiensten 
dat elc was in die werelt. of van wat orden, welker habijt ghemenghet was van verwen, daer 
sach men claerheit van den verseiden lichte: Sommighe ghinghen ghecroent als coninghen. 

5 sommighe droechen gulden palmen in die hande .j Dat aensien van aldus danighen vormen, ende 
soe veel menschen was dese ridder ghenoechlic te scouwen in vroclichedcn[.J Ende dat scer 

3 of : f verbeterd uit p 

4 lichte : na lichte staan drie punten in het hs. 

5 handc [.] Dat : boven aan de <1 van handc een klein horizontaal streepje, bijna een punt, waarvan de beteekenis niet 

duidilijk »'%; tiissclien h;*n»> en dat een verticaal zw.nt ó..es e. 
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Mit roden, mit blauen Mit gelen ende mit 
witten. Nochtant na der fomien in clederen 
dat elc in die werlt had. Want dat toende den 
ridder van wat vcrdienst elc in die werelt was 

5 of van wat ordenen Ende welker abijt ghemcnget 
was mit verwen, daer sachmen claerheit van 
verscheidenen lichte [.] Somige ghingen ghc- 
croent als coningen Somige drogen gulden pal¬ 
men in hoeren handen Dat ansicn van dusdanen 

W. 185* 10 ende soe voel menschen was den ridder ghe|| 
noechlik te schouwen in die ruste Ende ontel- 
lick suet was dat hoeren van den sueten sange 
Over al hoerden hi der heiligen sanok. die god 
loveden. Elc verblidc hem van des anders vroude. 

15 Mit soe groten ruke der sueticheiden wast over 
al vervult. Dattet scheen dat sij alle daer bi 
leveden die daer woenden Ende alle die den 

met swarten mit geluwen mit witten | mit 
alsulke scheppenissen van abijte alse elc gode 

: in plaech [...] te dienen in die werelt [.] 
i 

1 

1 
t 

14 Er is ent zin weggevallen evenals in BI. 

I 

2-3 «ode in plaech [...] tc dienen : in verbeterd uit mede 

waarvan ede zwart en rood geëxpungeerd en schuin zwart en 

horizontaal rood doorgehaald is. Tttsschen plaech en te is een 

d schuin zwart en tutrecht rood doorgehaald. 

3 iXa werelt is een groot stuk uit het Latijn weggevallen, 

dat we! in de andere Mntdelned. teksten voorkomt. 

Rl i blauen : blauwen 2 in klcdere J iniler w. 

4 verdiensten 5 verordenen ende wclecker kleder 
6 mit : van 8 coningen : konynghe 10 voel: vele 
10 ii genoechlicken tc sien 11 in die ruste oh tbr. 
13 Ende over al 13-14 gade laefden 14 Elcker 
verbliden hem 15 roekc der suetichcit waest 17 al 
die dien 

A i swarten : swertten — geluwen : gheellen 
2 alsulke : alselker 2-3 als elc plach te dragene 
indie werelt 

I 

H, 
bi.so* sucte ende ghcnoechlic was hare sanghen an te horen als den engheden sanc die goede loefden[.] 

Ende elcs verblidc in hem. van sijns [...] selves salicheit verdienst ende van des anderen salicheit 
ende verdienste als in sijns selvesf.] Ende die [/an/jscap was so soetelijc ver [r] ul let met soethi- 
cheitdes rokes. dattet scheen, dat si daer albi leveden die daer warenf.] Ende alle die den ridder 

2 vorblhlc : hs. verblidi le — sijns [...J selves : tusschen deze twee woorden staat rood op zwart door den kop. doorgehaald 

selv; de laatste letter v is echter geheel misvormd; er schijnt een e op geschreven, waardoor één grnote rvarte vlek ontstaan is.— 

venlienst : verbeterd uit venlicncteiiissc; de s is door de o geschreven en de uitgang enissc* is zwart doorgehaald. De eerste 

verbetering ts van tien kop. afkomstig, de tweede misschien van den corr. 

3 [ü/j/j-cap : hs. blijscap Roy : putria illa — was : door den corr. verbeterd uit va»; boven dc v is nog een v geschreven. 

— ver[i-jillet : hs. eigenlijk verullct, geschreven v’ullet met de bekende afkorting voor er ( ). 

4 waren : door den corr. verbeterd uit varen door bijvoeging van een been aan de v t» margine. 
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ritter sagen de loveden got ind sy verblyden van 
synre zokoymste als van yrs broeders verloesynge j 
van syme dode[.l Da scheyn in etzlichcr manieren j 
van synre zokoinste zo werden als eyn nuywe 1 

5 blytschaff Sy verblyden alle [Overal hoirte men 
der hilgen soissen sange] sy en gevoelden da noch 
heitzde noch kelde noch sy en sagen neit dat sy 
veroemen mochte off schaden Alle dyngen waren 
vredelichen alle genoichlich ind bequeme Hey 

io sa[c]h vil me in der rasten dan alle lude ummerme 
soulden mogen sprechen off schryven Als alle 
dese dynge alsus vol daen waren so sachte de 
buschoff zo dem ritter [:] Sych broder overmitz 
der hulpen cristi so haystu gesien dat du be 

bl.i3imi$ gerdes zo sien Want du seges do du || her wart 
quemes de pyne der sunderc Ind hie haistu gesien 
der heilgen raste dergerechtigen[.] Gebenedyt sy 

2 verloesynge : de e van loes is tot een inktvlek samen¬ 

gevloeid ; daarom herschreef de kop. ze er boven. 

4 als eyn : de s van als is maar half en slecht gemaakt. 

5-6 [Overal...] : na alle is een zin weggevallen. Roy : umli- 

que sanctomm meloclia resonabat. Zie W. 

7 heitzde : de e verh. uit y 

jo sa[c]h : hs. sah; misschien is h =ch; zie W 294jiS. 

13 buschoff : Roy : pontifices 

ij heilgeu : verb. «JÏhilge; de c boven de i bijgeschreven, 

z. aanw. 

veden gode. ende si verbliden hem van sijnre 
coemste. alse van hores brueders verlosinge van 
sijnre doet[.] Daer scheen in sommighermanieren 
van sijnre comsten toe werden alse ene nije bli- 
scop Sie verbliden allc[.] Over al hoerde || men 5 01.23* 
daer der heilighen suete sanc Sie en ghevoelden 
daer. noch het ten. noch kolden noch sie en sa- 
ghen niet dat hem vertoornen mochte. of scaden. 
Alle dingen waren vredelic. alle ghenueclic ende 
bequame. hi sach veel meer inder rusten, dan 10 

alle menschen uinmermcer solden moghen spre¬ 
ken. ofte bescriven Alse dese dinge dus voldaen 
weren, soe.seghcden die biscopen toe den ridder 
[:] Sie bmeder. vermids der hulpen godes so 
hebste ghesien dattu begheerdes te siene. Want 15 
du saghest doe du herwert quemes. die pinen der 
sunders. ende hier hebste ghesien der hilighen 
ruste der gherehtigher[.] Ghebenedijt so si die 

/ loveden : staat op eene uitkrassing.— gode: go eerst ver¬ 

geten, daarna in margine links met kleinere letter bij geschreven, 

met aanwijzing. 

2 hores : ho staat op eene uitkrassing. 

5 Over al hoerde: Over verbeterd uit Ove; de r is tusschen e 

enaboren den regel bij geschreven, met aanwijzing; al en hoerde 

zijn door een zwart verticaal streepje van elkaar gescheiden. 

ïi-ij spreken : verbeterd uit speken* de r is boven den 

regel tusschen de p en de c bij geschreven, met aanwijzing. 

12 ofte bescriven : ofte bescriv staat op eene ratuur. 

18 gherehtiglier : verbeterd uit ghcrehti; gher is in mar¬ 

gine bij geschreven, met aanwijzing; gkerehti staat op eene 

uitkrassing; zie K 2M/io. 

Br 1-3 van sijnre coemste. alse van hores brueders 
verlosinge van sijnre doet [.] Daer scheen in soinmi- 
gher manieren ontbr. 4-3 alse ene nije bliscop Sie 
verbliden ontbr. 7 daer ontbr. — heite noch kelde 
8 vertoernen : vertomen 9-/0 al ghenoiclic ende 
bequeme 11 ummermeer: ommermeer 12 ofte : 
off — alle dese (lees: alse) 13 weren: waren — totten 
r. 14 siet brueder 14-15 hulpen goids soe hebstu 
15 toe sien 16 herverts quames 16-17 pijne der son- 
ders 17hebste: hebstu J7-i£heyligenrustendcderg. 

h, 
saghen | si loveden goede ende verbliden hem van sinen toecomenissen als van hoers broders 
verlossinghe van sinre doot. Daer scheen in sommighe maniren van sijnnre coemsten toe werden. 

bl.8o4 alse ene nie b7]iscop. si verbliden hem over alle met sueten sanghen ende melodien. Daer en j! 

ghevoelden si noch eolde noch hetten. noch dorst noch hongher. daer en was anders niet dan soe- 

i saghen, : een zwart en een rood streepje naast elkaar. 

3 b[/]iscop : hs. biscop 

4 was : verhoerd uit vas als boven. — clan : de slot- n verbeterd uit een t door aanvoeging aan het horizontaal streepje dezer 

letter van het tweede been der n 
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ridder sagen die loveden gode van sijnre toe- 
coemste. Als verlosinge sijns doets. ende ver- 
bliden hen. Daer scheen in somygen manieren 
te werden een nye blijtscap van sijnre toecoem- 

5 ste. ende verblidende al [.] Over aJ hoerde men 
der heiligen sueten sanc. Sij en ghcvoclden daer 
noch hette noch kolde Noch en sagen niet dat 
si vertoornen mochte of hen schaden Alle dingen 

185* waren vredelic ghenocch||lic ende bequame. 
10 Hi sach daer voel meer dan alle menschen solden 

mogen spreken of scryven. Als dese dinge vol- 
daen waren, soe sechden die bisscoppen totten 
ridder. Sich brueder. overmits der hulpen gods 
soe hebstu ghesien dattu begeerdes te sien. want 

75 doe du herwarts quames saechstu die pijne des 
# sunders Ende hier hebstu ghesien der heiligen 1 2 

ruste der gherechtigcr [.] Gebenedijt soe sij die 

Het en was daer heit noch calt | noch hi en sach 
daer niet dat nosen mochte of deren Ende die bis¬ 
scoppen seiden ten ridder[:] Siet brueder myds 
gods hulpen so hebdi ghesien dat ghi te sien be- 
geerdet Ghi hebt ghesien die tormenten dersonde- 
ren ende die raste der gherechtigher lude Ghebe- 

5 

8 hen : hs. hë (hem?); zie 299 9. 

» 

1 

BI i laefden gade 1-2 toe komst 2 vcrloesinge • 
sijns dodes 2-3 si verbliden oen 7 hette : heit i 
8 vertomen mocht of om schade 9 bequame : 
bequeme jjAlsrAlsoe 12 doe seiden jj Sie broe¬ 
der— gods : gades 14 hevesdu —dat du beger- 
dens 75 herwerts quemes doe sages du 75-76 pijnen 
der sunden 77 gcrechter 

A 7 heet noch kout — lii ontbr. 2 nosen : 
noesen — of: ochtc 3 ten: toeten 4 hulpen: hel¬ 
pen 4-3 begeert hebt 5-6 sonderen : sondeerren 
6 gerechteger mcinschen — gebenendijt 

ticheit tesinghen ende te loven dat lam cristi[.] Ende groet[tr] vredsaemheit ende ruste hebben si 
daer [//Jan alle menschen nymmerincr solden moghen uut spreken ofte scriven op ecrtrijcke[.] 
Als dese dinghen dus voldaen waren, doe seiden die biscopen tot ten ridder[:] Sich broeder over¬ 
luids der hulpen goedes soe heefstu ghesien der heilighen ruste des gherechticheits[.] Ghebenedijt. soe 

1 hebben : verbeterd uit siebben 

i-2 groet[iT] en [7Jan : hs. groet en an; de plaats is aldus fout. Roy : Multo plura uiclit in illa requie! quam aliquis 

hominum unquam loqui sufticeret aut scribere. 

2 ofte: hs. of te » 

1 
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der schepper ind verloescr alre mynschen de 
dyr desen wyllen gaff by wes gracien du men- 
lichen gedaen hais zo lyden dc pynen Nu leve 
vrunt wyr wyllen dat du wysses wat stede ! 

5 dat synt van den pynen de du gesien hais i 
ind wat landes dat is van so groisser sclicheit [.] j 
Dyt lant is dat ertzcsche paradys dar Adam onse | 
eirste vader uis verdreven wart om der sunden I 
wyllen der ongehorsamheit [.] Want na dem dat j 

io hey gode ongehorsam was ind hey veronwerde 
onder gode zo syn so en mochte hey vorme [...j 1 
neit sien dat du suys ja ouch eyne ontzelliche • 

U IJ]b merre vrenden [.] Want hadde |j hey gehoert in 
reynicheit des hertzen gotz worde in der hoicheit 

5 gesien : er staan op mekaar twee ee’s, een y en een i 

7 Adam : de A niet gerubriceerd. 

8 vader : eerst vergeten, daarna in tnargine rechts bij- 

geschreven met aanwijzing. 

ii vorme [...] : hs. vorme me 

scepper ende verloser alre menschen. die di dus- 
danen wille gaf. bi wes gracien du manlic ghedaen 
heveste te lidenc die pinen Nu lieve vrent wi 
willen dattu wetest. wat steden dat sin vanden 
pinen. die du ghesien hevest. ende wat lantscop 5 
dat is van so groter salicheit[.j Dit lantscop 
is. dat ecrtschc paradijs daer adam onse eerste 
vader j| uut ghedreven was. om die simde der &/. j ,* 
cm ghehoersaemheit. Want na dien dat lii gode 

onghehoersam was ende hi veronweerde onder 10 
gode te wesene. so en mochte hi voertmeer niet 
sien dattu siest Ja oec ene ontellike meerre blij- 
scop. Want had hi ghehoert in suverheit des her- 

i die en scepjxjr I zijn door een verticaal zwart streepje van 

elkander gescheiden. 

3 te lidenc: staat op cene ratuur. — die pinen Nu: staat op 

een ratuur. 

6 dat en is : zijn van elkaar gescheiden door een verticaal 

rwarl streepje. 

9 [onjghehocrsaemheit : hs. : ghehoersaemheit m het 

begin v. d. reg. Roy : proptcr inobedicntic culpani 

9 e. v. Roy : Postquam enim inolnïdiens deo subici 

contempsit ultra uidcre que vides, immo incomparabiliter 

maiora gaudia non potuit. Hic enim ipsius dei uerba sedulo 

audierat. cordis mundicia et eelsitudine uisionis interne. Hic 

beatorum angclonim uisione perfrui potcrat. 

Br i schepper ende verloeser 12 die dy d. wil 
2 uwes gratiën (lees : wes) 3 heefts toe 1. — lieve 
vrient 4 wetest : wccst 5 lantscop : lantscap 
(meestal a) 6 van soe groter salicheit 7-8 ijrstc 
vader 8-9 sonde der ongehoersamheit 9 dien : 
den 70 veronweerde : veronwerden 12 siest: 
sieste 12-13 blijscop : blijtscap 

bl.ST 

H, 
si die scepper ende verlosser alre menschen die dusdanighen wille di verleent heeft, bi wes 
gracien du manlike ghestreden hebste |i die pine gheledcn: Nu lieve vrient wi willen dattu 
wetes. Wat steden sijn vanden pine die du ghesien heves. ende wat lantscap dat is van so 
groten salicheit .] Dit lantscap. dat is dat aersche paradijs, daer adam onse eerste vader 

1 di : verbeterd uit die; de e is u tl gekrast, wnarx hijulijk door den corr. 

2 ghc<trcdcn : r/wr den corr. verluierd uit ghc^trden; de e in margine onderaan bijgcencgJ. — gli«;l«!»len : eigenlijk staan 

t r drie punten in hs. Twee zijn ro >d. Zie Deel I. bespreking van dit hs. gheledcn : lees te liden? 
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bl. 185 

schepper ende verloeser die di aldusdanen wille | 
gaf. Bij wes gracien du wael gedacn heves. toe 1 
lijden die pinen Nu lieve vrient wij willen 
dattu wetes. wat steden dat sijn vanden pijnen 

5 die du gesien heves Ende wat lantscap van soe 
groter salicheiden dat hier is [.] Dit is dat ccrtsche 
paradijs daer onse ierste olders uut gedreven wor¬ 
den j| om die sunde der onghehoersamheit;.] Want 
na dien dat hi gode onghehoersam was ende 

10 veronweerde onder gode te wesen. soe en mocht 
hi voert meer niet sien dattu sieste ;a oec een 
ontellikc meerre blytscap [.] H'ant had hi ghe- 
hoert in suverheit des herten gods worde in der 

nedijt si die scepper ende die verloser alre 
minschcn die dy alsulke [...] wille gaf by|| bl. 45* 

wes gracicn du wael gedaen heves te lijden 
die pijnen Nu lieve [...] vrint wi willen dattu 
wetes wad steden dat sijn vanden pijnen 5 
die du ghesien [...I heves Ende wat lantscap van 
so groter salicheiden Dit is dat eertsche para¬ 
dijs Daer onse eerste alders uut ghedreven [...] 
woerden overmids [...‘j die sonde der onghehoer¬ 
samheit want nae dien dat hi gode ongehoer- 10 

sam was ende veronweerde onder gode te wesen 
so en mocht hi niet sien dattu sies Jae oec 
eync ontellikc | mere blijtscap [.] lEant hed 
hi gehoert in suverheiden des herten gods 

2 [...] wille : in plaats van wille had de kop. geschreven 

gracien Dit woord heeft hij echter zwart en rood gc'cxpungeerd 

en rood doorgehaald en dan wille met aanwijzingsteeken in 

marginc geschreven. 

4 lieve [...] vrint : tusschen deze twee woorden vn zwart 

geêxptingecrd en rood dnorgehaald. 

6 ghesien [...] heves: tusschen deze warden E schuin zwart 

at roiid door gehaald. 

y-8 paradijs| : streepje rood. 

£-9 ghedreven [...] woerden: tusschen deze woorden waren 

rood op zwart geexpungeerd en rood doorgehaald. 

9 overmids (...] die: tusschen deze woorden lange s schuin 

zwart en loodrecht rood doorgehaald, blijkbaar het begin van 

sonde dat de kop. bij vergissing diar schreef. 

Bl 2 toe: te 6 salicheiden: selicheiden — eertsche: 
ertsche 7 olders: alders 8 sonden der ongehor* 
samheiden 9 na den — gode : got 10 gode : 
gade — en ontbr. 11 dat du /j suverheiden — 
des herten ontbr. — gades woert 

X i scepper : sceppre — verloser : ver lossere 
1-4 die dy alsulke [...] wille gaf by wes gracien 
du wael gedaen heves te lijden die pijnen ontbr. 
4-6 nu willen wi dat gi wet wat sijn die stade van 
tomieinten die gi sacclit ende oec wat dat lantscap 
es 6-7 van so groter salicheiden ontbr. 7-14 dats 
dertsche paradijs daer dierste adaem om sine onge- 
hoersamheit uut was geworpen f.] f/ier plach hi te 
hoerne die wile dat hi noch suver was van herten 
die sorfachtege (niet in Verdam) worden gods 

uut ghedreven was om die onghehocrsacmhcit. Want na dien dat hi gode onghehoersaem was 
ende hi veronwaerde te houden dat gebot gods. daer om so en mocht hi niet meer sien die du 
nu sietste: Ja oec ene ontellikc meerre bliscap hadde hi ontfanghen in sijnre herten van gode ende 

2 gebot : ottrspr. in lis. bot door den corr. verbeterd in gebot; ge tusschen de regels bij geschreven. 

2-j sien die du nu sietste : lts. sien die nu du sietste met aanwijzing Jat de volgorde van nu du moet omgekeerd worden. 

Zie 290/-’-J. 

3 sietste : dezelfde punten ah 299/2. 
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van engelscher beschauweyngen so heddc hey 
yre mogen gebruchen der heilger engele be- 
schauwyngen [.] Ind da hey by ongehorsemheit 
gevallen [was] van alsus groisser sylicheit So 

5 verlois hey ouch dat licht synre gedachten da 
hey myt verlucht was Ind om dat [do\ hey in 
eren was dat neit verstont [,] so was hey gere- 
chent myt den onwysen dycren Ind wart [...] [in 
gclich] ind alle sy[w]cn nakoemelingcn om de 

io mysdaet der ongehorsamheit ontfengen de sen- 
tencie des doitz als [...] hey \ dede] vurde onwerdige 
sund der ongehorsemheit [.] Tzo dem lesten 
wart onse here beweget op de onselicheit des 
mynschlichen geslechtes Ind hey dede synen eyn- 

//• i j geboren 11 onsen here jhesum cristum 
de mynscheit int tangen ind om dat wyr synen ge- 
louven int tangen overmitz de douff So worden 
wyr ontbunden beyde van den simden de wyr 
vur deden Ind van [...] [den] ertsunden ind ver- 

20 dienden zo comen zo desem lande [.] Mer om dat 

2 heilger : verb. uit heilgeti; op de n had dc kop. eene r 

gezet; daar die verbetering echter onduidelijk was, schreef hij 

de r er nog eens boven. 

4 [tt’flij : niet in hs. 

6 [dó] : niet in hs. Roy : quia cuiu in houoie ess*et 

•V~9 wart [...] [m gclich] : hs. wart eyn nugclucke Roy : 

et si mi lis factus est illis 

11 als [...] hey : hs. Als de hey — [dede] : niet in hs. 

12 ongehorsemheit : hs. ongehorsemseit heit; seit is 

zuurt doorgehaald, en heit er naast bij geschreven, met aan¬ 

wijzing, dat het in de plaats van het door gehaalde seit moet komen. 

79 Ind van [...] : na van een slecht gemaakte e — [den]: 

niet in hs. 

ten. godes woerde inder hoecheit van engelscher 
bescouwingen. soe had hi hier moghen ghebruken 
der heilighen engelen bescouwinge. Ende doe hi 
bi onghehoersamheit ghevallen was van dus gro¬ 
ter salicheit. soe verloos hioeedat licht sijnre ghe- 5 
dachten daer hi mede verlicht was Ende om dat. 
doe hi in eren was. dat niet en verstont. soe was 
hi gherekent mitten onwisen beesten, ende wart 
hem ghelijc Ende al sine na comelinge. om die 
misdaet sijnre onghehoersaemheit ontfengen die 10 
sentencie der doet. alse hy dede voer die onweer- 
dighe simde der onghehoersaemheit [.] Ten lesten 

j wart onse goedertierene god beweghen. op die 
onsalicheit des menscheliken gheslech||te ende W. 24* 
hi dede sinen eenbaren sone onsen heren jhe- J5 
sum cristum mcnscheit ontfaen[.] Ende om dat 
wi sine ghelove ontfengen vermids den doepsel so 
worden wi ontbonden, beide van sunden die wi 
voer deden, ende van den ertsunden. ende ver¬ 
dienden te comen toe desen lantscape. Mer om 20 

ii dede : verbeterd uit dc; voor de dat aan het begin van 

den regel staat, heeft de kop. met kleinere letter de bij geschreven, 

en heeft ook de twee regels, waartusschen hij de bij gevoegd heeft 

voortgetrokken en onmiddellijk voor de d met eene verticale lijn 

weer vereenigd. 

T5-16 jhcsuin cristum : aldus voluit. 

it)-2o verdienden : verbeterd uit verdienen; de d is tus- 

schen de n en de e boven den regel bijgeschreven, met aanwijzing. 

Br i godes woerde: goids woirde 2 bescouwinge 
Ende soe 3 heyliger e. 4 onghehoersamheit : 
ongehoirsamicheit 6-7 ende om dat. doe hi in eren 
was. on tbr. 7 doe hy dat niet en verstont to on- 
gehoersamicheit 11 alse : als 12 suilde : sonde 
(meestal o) 13 guedertieren heer 14 geslechtes 
J5eengeboren soen 17 synen gelove 18 van den 
sonden 20 toe comen tot desen lantscap 

bt.Si* vroelicheit te bruken metten cnghelen bescouwinghc || Ende doe hi overmits onghehoersamheit 
ghevallen was. van dus groeter salicheit. soe verloos hi oec dat licht sijnre ghedachten daer hi mede 
verlicht was".] Ende om dat doe hi in eren was. ende hi dat niet en verstont. soe was hi gherekent 
mitten onwisen beesten ende wart hem ghelijc. ende al sine naccoemenlinghe om die misdaet 

5 sijnre onghehoersaemheit ontfinghen die sentencie des doets als hi dede voer die onwaer- 

i oni{hehfx*rsamhcit : de derde h is op het eerste been eener e geschreven; de kop. had blijkbaar dc h vergeten. 

3 doe : dc <1 verbeterd uit t 

5 ontfinghen : het verkortingslceken voor de slot- u van den corr. afkomstig als boven. — die (het laatste) : eerst ver geien 

en dan waarschijnlijk door den corr. boven aan bijgevoegd. 
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bl. iS5* 

bl.Si' 

hoecheit der cngelscher bescouwijngen Soe had 
hy moegen ghebruken der heiligen engelschc 
bescouwijngen [.] Ende doe hij bij ongehoersam- 
heit gevallen was .van dus groter salichcit Soe 

5 verloes hi oec dat licht sijnre gedachten claer hi 
mede verluchtet was [.] Ende daer om [,] doe 
hi in eren was dat niet en verstout [,] soe wras 
hij gerekent myttcn onwysen beesten ende waert 
hem gelijc Ende alle |[ sijne nacomelinge om die 

io mijsdaet sijnre ongehoersamheit ontfingen die 
sentencie der doot als hij dede voer die versmade 
suilde der ongehoersaemheit [.] Ten lesten wart 
onse guedertieren god bcwregen op die onscii- 
cheiden des menscheliken ghcslechtes Ende dede 

15 sijnen eengeboren soen onsen here jesus cristus 
menscheit ontfaen [.] Ende om dat wij overmits 
den doepsel dat gelove ontfingen Soe worden 
wij ontbonden van sunden die wij voer deden 
Ende vanden erfsunden ende verdienden te 

20 comen tot desen lantscap. Mer om dat wij na der 

9 hem : aldus voluit; zie 29Sj8, 

18 wij voer deden : hs. voer wij desen met zuurt aan- 

wijzingsteeken voor de omzetting. De s van desen rood door• 

gehaald en links in margine vervangen d*?or d {met rood aan- 

w ijz i ngsteeken. 

Bl 1-2 hedde hi der m. 3 bij : in 6 verlucht 
7 ende dat niet 10 ongehorsamheiden 13 got 
beweget 13-14 onselicheit 15 eenbaren soen 
heren jhesum cristum iy dat : syn 

wToerde inder hoecheit der engelscher beschou- 
winghen so hed hi moghen gebruyken der 
heyliger beschouwinghe [.] Ende doe hi bi onge¬ 
hoersamheit ghcvallen was van dus groter 
salicheit so verloes hi oec dat Hecht sijnre ghe- 5 

I dachten daer hi in verlicht wras [.] Ende dacr- 
omme doe hi inder ccren was dat niet en ver- 
stoent so waert hi gherekent mitten onwijsen 
beesten ende waert hem gelijet ende alle sijne 
nacomclinghe | omm die mesdaet sijnre onge- 10 
hoersamheit ontfinghen die sentencie der doet 
als hi dede voer die versmade sonde der onge¬ 
hoersamheit €1 Ten lesten waert onse gueder¬ 
tieren god beweghet op die onsalicheit des 

. minscheliken gheslechtcs ende dede sijnen eyn- 75 
1 boren soen onsen heer jhesum cristum minsc- 
: heit aennyemcn Ende omme dat wi overmids 
! den doepscle sijn gelove ontfinghen so woerden 

wi ontbonden beyde vanden sonden die wi voer 
deden ende vanden erfsonden ende verdienden 20 

\ te comen tot desen lantschappe || Mer omme 

1 

6 hi: boven den regel hij geschreven met aanwijzingsteeken. 

6-7 dacromme [...] doe hi : tusschen de twee eerste dezer 

ti oorden staat de eerste neer haal cener h schuin zwart en lood- 

I recht rood doorgehaald. 

A T-13 ende hier mocht hi gebruict hebben der 
heileger ingelen aenscomven ende daer omme al sijn 
geslechte om die ongehoersamheit es also wel als hi 
gevallen indie scinteincic vander dootr.] O onver- 
drachgelike sonden ende ongehoersamheit Dit 
sluit onmiddellijk aan bij gods op blz. 297. De laatste 
zin O onverdrachgelike enz. komt niet in Hl zoo voor. 
In Roy is het misschien de zin : O detestabile sce- 
lus inobedientie, die elders anders luidt. 

H* 
dighe sonden der onghehoersacmhcit : Ten leesten wart onse goedertieren god beweghen op 
die onsalicheit de sj mensche |liken gheslachten Ende hi dede sinen enen gheboren sone 
onse here jhesum cristum menschelikc forme ontfaen ende om dat wi sinen ghelovc ontfin¬ 
ghen overmits den doepsel. soe warden wi onthouden beide van sonden die wi voer deden ende 

5 vanden erfsonden ende verdien den tc comen tot desen lantscappen. Mer om dat wi rnadat wi] 

1 Xa on^ohorji sacmlu it dezelfde twee punten als 296/-'. 

2 dc[sj : hs. ilen — glimlachten: eerst ghescluehtcn; de c uitgekrast als boven; nu dit woord een streepje met roode punt. 

5 verdien [/jen : norspr. verdienten door den corr. verbeterd tot verdienen; de t is uitgekrast. Het was goed. —[nadat wi] : 

vergeten wegens het vorige dat wi 

ll. 46« 
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W. 132 

bl.Sit 

wyr [nadat wyr] den gelouven intfeyngen dyck- 
wyle sundededen so was it noit dat wyr overmitz 
penetencie vereregcn genade van den simden de 
wyr daden ^.] Want de penetencie de wyr vor 

5 dem dode off in onsein lesten cnde intfeyngen 
ind de wyr in onsem leven neit vol deden de liayn 
wyr vol daen na onsem dode in den steden van 
den pyne de du geseyn hais Etzlichc merre ind 
etzliche mynre zvt na der mayssen van dem 

10 simden de pyne lidende Want wyr syn alle over 
comcn durch de stede bys zo deser rasten 
[O] over lyden ind ontzelliche ver||veirnisse .] 
Ind alle de gene de du seges in etzlichen steden 
der pynen sonder de gene de synt bynnen dem 

15 munde van dem putze der hellen [,] als sy ge- 
rcynniget synt so soelen sy zo dem leysten zo 
deser rasten comcn ind behalden [wardenj Mer 

1 [nadat wyr] : niet in hs. 

10 alle: hs. Alle; de A echter niet gerubriceerd; id. 302/6: 

altnoyssen 

12 [ÖJ over lytlcu : hs. over lyilenrlc 

i; [urtrt/t'nj : niet in hs. 

dat wi na dat wi die ghelove ontfengen. diewile 
sundegheden. Soe wast noet dat wi vermids pe- 
nitencien vercreghen ghenade van den sunden 
die wi deden. Want die penitencie die wi voer 
onser doet. of in onser lester siecheit ontfengen. 5 
ende die ' wi' in onsen levene niet en voldeden die 
heb wy voldaen na onser doet. inden steden van 
den pinen die du ghesien hevest. sommighe meer- 
re. ende sommighe minre tijt na der maten van 
den simden, die pinen lidende. Want wi sin al 10 
over comen doer die steden toe deser rusten[.] 
O over liden. ende ontellicke vereysef.] Ende alle 
die ghene die du saghes inelken steden der 
pinen. sonder die ghene die sin binnen den mun¬ 
de van den putte der hellen. r...] || [alse] sie I5bi.34b 
ghereynighet sin soe soelen si ten lesten toe 
deser rusten komen, ende bekoelden werden Mer 

4 wi [tweede) : eerst vergeten, daarna links in margine met 

kleinere letter bij geschreven met aanwijzing. 

5 onscr en lesten : zijn door een verticaal zwart streepje 

van elkaar gescheiden. — siecheit : verbeterd uit siechet; de i is 

tusschen de e en de t bij geschreven. 

6 [iii] : niet in hs. ontbr. ook in Br. 

7 inden en steden zijn door een verticaal streepje (rood op 

zwart) van elkaar gescheiden. 

10 e. t*. Roy: Ommcs autern ad hanc requiem per illa loca 

transiuiinus. O transitus inestimabilitcr horribilis. 

15 hellen. [...]: na hellen de letter a aan het einde van den 

regel rood op zwart doorgehaald, waarschijnlijk de eerste letter 

van het volgende alse ital de kop. vergeten heeft op de volgende 

bh. te schrijven. — [alse] : niet in hs. 

Br i den gelove 1-2 ducwijle sondichden 6 ook 
in Br. ontbr. wi 6-7 die hebn 10 wy sijnt 11 tot 
deser — O ontbr. 12 ovcrlklendc (cf. K) ende elke vrese 
— alle : al 14 die sijn 1415 munde : monde 
15-16 als sy gereynicht sijn soe sullen 16-17 tot 
deser 17 bekoelden : beholden 

H, 
den ghelove ontfinghen F...' dicwijl sonde deden soe wast noet dat wi overmits penitencien ghenade 
vercreghen vanden sunden die wi deden. Want die penitencie die wi voer onser doet of in 
onscr lestersiecheit ontfinghen.! Ende die wi in onsen leven niet en voldeden \dic hebben wi voldaen] 
na onser doot inden steden vanden pinen die du ghesien heves sommighe meerre. ende sommighe 

/ oiittiiiLfhüfi r***1 «lirwijl : tusschen deze twee wottrden heeft het hs. die ;»>>.,I op zwart d< 01 ;*<>:./ ‘ld door den kop., aan het einde 

van de t regel. 

3 dealer siecheit . /;>. I»«,*,>ih»dicli«‘it Roy : in cvlivini* |»»1^111 In het voorin eld */•*?»</ het waarschijnlijk usit onduidelijk ge- 

mhreven en de byp. m inkte er Ixjrstli'dichcit van. — \die hebben wi voldaen] : nut in hs. 
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ontfanckenissen des geloeven ducwil sundichdcn 
Soe was noet dat wij overmits penctencie genade 
vercregen vanden simden die wij deden[.] Want 
die pcnetencie die wij voer onser doot of in onser 

bl. 1S6* 5 lester siecheit || ontfinghen. ende in onsen leven 
niet en vol deden, die hebben wij vol daen na 
onser doot In die stede der pinen die du ghesien 
heves Somige meere. ende somige mijnre tijt. 
na maten der sunden die pinen lidende. Want ‘ 

io wij sijn alle over gecomen. doer die steden tot 
deser rusten [.] Och overliden ende ontellike 
vrese. Ende alle die gene die du sages in elke 
stede der pinen. behalven die gene die du sages 
bijnnen den monde des hellschen puttes. als sij 

15 gereynicht sijn. soe sullen si ten lesten tot deser 
rusten comen ende beholden wrerden. Mer oec 

dat wi na der ontfenenisse decwijle sondichden 
So waest noet dat wi vermids penitencie ghenade 
vercreghen vanden sonden die wi deden | w’ant 
die penitencie die wi voer onser doet of in onser 
lester siecheit ontfangen ende in onsen leven niet 5 
en voldaden die hebben wi voldaen nac onser 
doet in die steden der pijnen die du ghesien 
heves Sommighe mere sommige mynre nae tijt 

1 nac maeten der sonden die pijnen [...] lijdende] | 
! want wi sijn al overcomen doer die steden tot jo 

j deser rusten [.] O ongeloeflic eyselic lijden [.] 
Ende alle die ghene die du saghes in eiker ste¬ 
den der pijnen | behalven die gene die du sages 

; inden monde [...] des helschen puttes als si 
ghereynicht sijn so solen si ten lesten comen 75 

i tot deser rusten ende behalden weerden [.] 

6 vol daen : vol aan het einde van den regel. 

14 hellschen : fts. eerst hellcschen; de tweede c zwart 

door gehaald. 

Bl i ducwil : diewil 8 sommighe langhe tijt ende 
sommighe corte tijt 9 pijn lijden (lees: lijdende?) 
10 stede ij steden — die gene die du sages ontbr. 
14 puttes: puts ij sullen: soelen — si ontbr. 

i ontfenenisse : tusschen c en n staat een c zwart geëx- 

pungeerd en rood np zwart loodrecht door gehaald. Roy : ficlei 

susccptionem 

9 maeten : de a van dit woord was eerst misvormd en is 

dan boven den regel nog eens geschreven. — [...] lijden [de] : hs. 

te lijden 

14 monde [...] des : tusschen deze twee woorden staat tier 

hellen zwart en rood geèxpungeerd en rood doorgehaald. 

A 1-16 want wi met onser broesheit alte dic- 
wile gesondicht hebben so waest noet dat wi met 
penenteincien genade sochtcn ende die penen- 
teincie die wi ontfingen te doene voer ons doot 
ocht in onsen einde ende die wi in onsen levenne 
niet en voldaden die moten wi na onse doot indie 
pinen die gi gesien hebt Die selc meerder ende sclc 
minderde na sijn sonden met tormeinten vergelden 
ende wi sijn alle te deser rasten aldoer die pinen 
geleden [.] O onghcloeffeleecke (onghe op het einde 
v. d. r. tonder verbinding) eyscleccke liden[,J ende 
also gi indie pinen gesien hebt sonder die binnen 
indie monden vanden helschen putte sijn na dien 
dat si gesuvert selen sijn tachterst komen te deser 
rasten ende behouden bliven Dit sluit aan bij 
ongchoersamheit op bh. 299. 

bl. Ss< 

H‘ 
minre. tijt. [...] naden maten vanden sonden die pine lidende. Want wi sijn al over ghecomen door 
die steden tot dese ruste ende overleden [...] ontellike vrese'.] Ende alle die ghene die du saghes in [... j 
elke stede besonderlingh in pinen. sonder die ghene die binnen die putte waren. Als si ghereinicht 
sijn: soe sullen si ten lesten tot deser vroelicker rustende stede comen ende behouden bliven. |j Mer 

1 tijt. [...] naden: tusschen deze twee woorden : vanlen piivw rond op zwart doorgeh. door den kop.( ?) naden : zelfde d ah 298 j. 

j «‘ii U‘ ««verleden de kop. had gesthriven : overledm ende; de corr. heeft ende zwart dourgehaald en vtor overleden boven¬ 

aan hifgi schreven. De plaats is bedorven even ils Ilr. /.ie de bespreking dezer plaats bij de teksten, 

j-j in [...] elke: tusschen deze twee wtxirden elk rood op zwart doorgehaald door den kop. 

4 i\'a sijn dezelfde dubbele punt als boven.— vroelicker : door den corr. verbeterd uit vroelicke — behouden : oorspronkelijk 

beghouden ; de g is uilgekrast. 
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ouch degelichs coment her etzlichcn de gereyn- 
gent synt de ontfangen wyr «Is wyr dych ont- 
feyngen ind leyd sy her myt vrenden in|\] Want 
nemant van in de in pynen synt en wes we lange 

5 hey da ynne syn sal [.] W ant myt myssen ind 
' myt salinen myt gebede ind almoyssen Als so 

dick als ment vur sy doet so wirt ire pyne ge- 
menret da myt off Men setzet sy over in mynrc 
pynen WTant da sy over mytz alsulichc wail- 

io daden verloist werdent\) Ind als sy alsus zo 
*33* deser stat der rasten comen so en wyjssen sy 

•f • • •* 

neit we lange sy hie blyven soelent W ant nemant 
van ons en mach dat wyssen van eme selver we 
lange hey hie syn salf.j Want also [sy] in den ste- 

J5 den der pynen na yren manieren van yren sim¬ 
den groisheit intfeynget de tzyt dat sy blyven 
soelent [;] also wyr ouch de hie synt [,] ind na 
den verdiensten des goedes [...] soulen wyr hie 
langer off korter blyven in deser rasten [.] Ind 

oec daghelijes comen hier sommighe die ghere- 
nicht sin. ende die ontfaen wi alse wi di ont- 
fengen. ende leyden si hier mit vrouden in. 
Want «jvepient van hem die in pinen sijn. 
en weet hoe lange hi daer in wesen sal. W’ante 5 
mit missen, mit salmen, mit ghebede. ende mit 
almossen. also dicke als mense voer hem doet. 
of hore pine verminren daer mede. of men set 
se over in minre pine. hent dat se alte male 
vermids dusdanen waldaden verloset werden[.] 10 
Ende alse si dus toe deser stat ter rusten comen. 
soe en weten si niet hoe lange si hier bliven solen. 
W ant nvement van ons. en mach dat weten van 
hem. Hoe lange hi hier wesen sal. W ant alsoe si 
inden steden der pinen na der manieren van ha- 15 
ren sunden groetheit ontfaen. den tijt dat si due- 
ren soelen. Also wi oec die hier zijn. na die ver¬ 
diensten des godes sole wi hier langer of onlanger 
dueren in deser ruste[.] Ende al sin || wi te male 

2 ontfangen wyr : de w is bij vergissing gerubriceerd. 

g-io VVantda enz.: Roy: donec omnino per talia beneficia 

liberentur. 

13- 14 we lange : wc eerst verg., daarna door den rubric- 

corr., met rooden inkt naast selver bij geschreven. 

14 [sy] : niet in hs. 

14- 17 Want enz. : Roy : Sicut enim in locis penalibus 

secundum culpamm quantitatem morandi percipiunt spa- 

cium ! ita et qui hie sumus secundum racrita bona plus 

minusue morabitur (sic) in ista requie 
I 

16 intfeynget: verb. uit intfeyggem; intfcyg (aan hei 

einde van den reg.) dc rn of in is tot een inktvlek samenge¬ 

vloeid, door doorhaling of door verbetering ; de t is hoven de e 

als verbetering hij geschreven ; de k<>p. vergat echter de g aan 

het einde van den regel door te halen. 

15 goedcs[...]: hs. goedes s; de eerste s is tot een inktvlek 

samengevloeid. 

4 [iijyement: hs. myement — pinen sijn: sijn eerst verge¬ 

ten, daarna in margine links met kleinere letter bij ge schrei'en 

met aanwijzing. 

ii ter : lees der? Roy : locum quictis zie K. 

16-17 dueren cn soelen zijn door een verticaal zwart 

streepje van elkaar gescheiden. 

Br 1-2 ghereynicht sijn 2 alse: als j ende : en 
4 niemant 5 woe langhe — wante : want 6 mit 
psalmen 7 almissen alsoe ducke — alsmen die 
cV off hoeren mynren oir pijnen d. 9 se : si — pijnen 
hent sy alte macl 10 waldaetlcn: waeldaden — ver¬ 
loset: verloest 11 tot desen s. te r. 12 woe langhe 
dat — solen : sullen 13-14 W'ant nycment van 
ons. cn mach dat weten van hem. Hoe lange hi hier 
wesen sal. otitbr. 15-16 peren sonden iy soelen 
(of solen elders) : sullen meestal 18 guets sullen 
J9 ruste : rosten — syn wy toe mael 

H’ 
occ daghelix comen hier sommighe ( die ghereinichit sijn ende die ontfaen wi als wi in ontfin- 
ghen ende leidense hier mit vrogheden inne. W ant niemant van hem die in pine sijn en weet 
hoe langhe hi daer in wesen sal want mit missen ende aelmissen | alsoe dicke als mense voer 
hem doet; so minren hem hore pine daer mede. of men setse over in minre pinen. also langhe 

1 Sa sommighe een streepje om de twee woorden te scheiden. 

2 cn : door den corr. verbeterd uit een door uitkrn'Sing der eerste e 

3 Sa aelmissen ren streepje om de 2 woorden te scheiden. 

4 Sa doet een streepje met roodc punt als supra; misschien hoorende bij hef tdg. — so minren hem hore pine daer mede : 

hs. hore pine so minren hem met na elk woord een loodrecht streepje ter aanwijzing dat de volgorde dier woorden moet veran¬ 

derd worden. — also : door den corr. verbeterd uit alse; de e is in o veranderd. 

bl. 23m 
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dagelics comen hier somigen die gereynicht sijn. 
Ende die ontfaen wij als wij di ontfaen ende 

bl. i86* leiden si hier mit || vrouden in. Want nyemant 
van hen die in der pinen sijn. en weet hoe lange 

5 hi daer in wesen sal. Want mit myssen. mit 
psalmen. Mit gebeden, ende mit almissen Also 
duck alsmen se voir hen doet. yewer hoer pine 
werde mijnre daer mede. of men set se over in 
mijnre pijnen. Tot dat si alte mael. overmits 

10 dusdanen waeldaden verloest werden Ende als 
sy dus tot deser stat ende ruste comen. soe en 
weten sij niet hoe lange si hier blijven sullen [.] 
Want nyement van ons en mach dat weten van 
hem. hoe lange hi hier wesen sal. Want alsoe sij 

75 inden steden der pinen nae manieren hoere 
sunden groetheit ontfangen den tijt dat sij 
dueren sullen. Alsoe oec wij die hier sijn. nae 

bl. i86e ver|[diensten des guedes soe sullen wij hier in 
deser rusten lange of onlange dueren [.] Ende 

Bl 1 claghelicke 4 in pijnen — niet wo langhe 
5 missen ende ra. 6 ghebedc ende m. aelmysscn 
7 oer pijnen 8 verraynren — over : aver 9 mijnre 
ontbr. ii comen sijn 12 hoe : woe 13 nyement: 
niemant ook 305/j 13-14 van hem ontbr. 14 hoe: 
woe 16 onnfaen die ig descr: dese 

Degelix comen hijr sommige die ghereynicht 
! sijn ende die ontfaen wi ende leydense mit 

vrouden hijr in want nyemant van hem die 
inder pijnen sijn en weit ho lange hi daer in 
sal wesen [.] Want mit myssen mit salmen 5 
mit gebede ende mit almoesen also dec alsmcnsi 
voer hem duet [,] ywer hoer pijnen weerden 
vermynret daer made of men setse over in menre 
pijnen tot datsi altemale overmids dus danen 
waeldaden verloest weerden ende alsi nae deser 10 
pijnen ter rasten comen so en weten si niet hoe 
lange si hi blijven solen want nyemant van ons 
en mach weten hoe lange hi hijr wesen sal | want 
also si inder pijnen nae manyeren hoere sonden 
groetheit ontfaen den tijt datsi daer dueren solen 75 
Also doen ||wi oec die liijr sijn nae verdienten 
des gueds so solen wi hijr in dese ruste langer 
of onlanger dueren Ende al sijn wi te mael 

i sommige : bijgeschreven in margine met aanwijzings- 

teeken. 

6 also : de slot• o moeilijk van e te onderscheiden. 

8 vermynret : verbeterd uit inynret; het voorvoegsel 

ver boven den regel bij geschreven met aanwijsingsteeken; tus* 

schen vermynret en daer een rood streepje om de twee woorden 

te scheiden. 

10 nae : hs. inae waarvan de i schuin zwart is door gehaald; 

blijkbaar had de kop. eerst in geschreven. 

\ i-blz. 305/5 ende dagelijx ontfaen wire ende 
leidense gelijc u hier inne met bliscapen ende nie- 
raan en weet hoelangc si daer in selen dueren raaer 
also dickc als men doet voer hem misse ende leest 
salmine ende beedt ende aelmoessenne geeft so 
wrorden haer tormeinten gcsaecht ocht si worden 
vort in lichter tormeinten geset toet dien male dat 
si alte male met alselken wel daden verlost werden 
noch niemant onsere en mach weten welc tijt wi 
van hier te meerder rasten selen komen 

H» 
dat si altemael overmits dusdanighc voldaden verlost warden[.] Ende alse si aldus tot. deser 

bl. 82* stat te ruste comen. so en weten si niet hoe langhe si hier bliven sul||len want niemant van ons 
en mach dat weten van hem hoe langhe si hier bliven sullen. Want alsoe si inder steden der 
pinen na der maniren van haren sonden groetheit ontfaen | den tijt dat si dueren sullen, alsoe wi oec 

5 die hier sijn nae die verdiensten des guedes. sullen wi hier langher of onlanghcr dueren in desen ruste. 

i voldaden : aan de e gekrast en daarna nog eens over geschreven. 

4 ontfaen : streepje met roode punt. 

bl. 46* 
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alle syn wyr zo mail van pynen vry nachtant en 
syn wir noch neit werdich op zo varen zo der 
hoger vrendcn Noch nemant vran ons cn weis den 
dag dat hey op genomen sal werden zo eyme 

5 besseren staede [.] Siet wyr syn in groissen rasten 
mer na dem termyn dat eyne eicklichen gesat 
is so soelen wyr over gaen in myeerre raste W ant 

bl■ *33b alle ][ dage so wesset in cy[w]iger manieren onse 
geselschoff Ind mynret [als] alle dage de selen 

io uis der pynen [...] zo ons comen ind van 
ons varen op in dat hemelsche paradys [.] Do 
sy dyt gesachtc hadden do namen sy den ritter 
myt in Ind geygen op eynen berch ind sy heyssen 
in op wart sycn Ind dat] hey sprach wc dat in 

15 duchte dat der hemel boven eyne gestalt were 
van varwen [.] Ind hey antwort eme [:j Hey 
scheynt gelich goulden dat gloyet in eyme oeven .] 
Dat is[,j sprachen sy[,] de portze van dem hemel- 
schen paradyse[.] //er varent sy in de van ons 

vanden pinen vri nochtan en sin wi noch niet 
wccrdich op toe varen ter hogher vrouden Noch 
nyement van ons en weet den dach. of den ter¬ 
mijn. dat hi op ghenoemen sal werden tot bete¬ 
ren statef.] Siet wi sin hier in groter rusten, mcr j 
na den termijn dat eiken gheset is. soe sole wi 

| overgaen in meerre ruste. Want alle daghe soe 
1 wasset in [...] enigher manieren onse gheselscap 

ende minret. Alse alle daghe die sielen uuten pi¬ 
nen tot ons comen. ende van ons opvaren int 10 

hemelsche paradijsf.] Doe si dit ghesecht hadden, 
soe nemen si den [...] ridder mit hem. ende 
ghengen op enen berch. ende si heytene op 
wert sien. ende dat hy seghede. hoe hem dochte 
die hemel boven hem ghedaene wesen van ver- 75 
wen[.] Ende hi antwoerde hem. Hie schint • * * 
ghelijc golde dat gluyet in enen ovene[.] Dat 
is[f] segheden sie[,] die poerte vanden hemelschen 
paradise. hier varen si in die van ons opghe- 

5 AVi wyr syn vul aan hier? Roy : bic. sumus 

8 eyfwjigcr : hs. eyiniger--- dage : verb. uit dag; de e 

boven de g aan het einele van den regel bij geschreven, x. aanw. 

9 \als] : niet in hs. 

10 pynen [...] : hs. pynen ind deit sy; Roy : ... dum 

singnlis diebus ct a penis ad nosf et a nobis in celestem 

paradisum ascendunt. 

14 [dat] : niet in hs. 

15 gestalt : gc eerst vergeten, daarna boven de st van 

stalt bij geschreven, z. aanw. 

17 goulden : verb. uit gulden; de o boven de u bijgeschre¬ 

ven, x. aanw. 

8 in[...] : na in de letter e aan het einde van den regel, rood 

op zwart doorgchaald — enigher: tusschen eni en gher is een gat 

in het perkament \ de kop. heeft dan de twee deelen eni en glier 

met een rood streepje aan elkaar verbonden. In regel 9 is met een 

zuurt streepje de m van minret met het overige gedeelte van het 

woord verbonden; de 111 staat aan het begin van den regel juist 

voor het gat. 

8-9 gheselscap en ende zijn door een verticaal zwart 

streepje van elkaar gescheiden. 

ij den [...]: na den de letter r aan het einde van den regel. 

zwart doorgehaald. 

14 dat en hy zijn door een verticaal zwart streepje van 

elkaar gescheiden. — hy seghc: staat op eene uitkrassing. 

Br i nochtan : noch tan t 3 nyement : niemant 
meestal 5-7 mer na den termijn dat eiken gheset 
is. soe sole wi overgaen in meerre ruste, ontbr. 
8 gheselscap : gesclscop 9 uut den 11 dat ghe- 
seecht 12 namen sy 13 ghenghen: gingen (meestal i) 
— heytene : hietenen 14 seide wat hem dachte 
15 ghcdaen wesen 16 antworden hem 16-17 gelijc 
g. schijnt hy dat gloyet 18 secchden sy J9 opghe- 
noemen : op ghenomen 

bl. 28e 

H’ 
Ende al sijn wi te male vanden pinen vri. nochtan en sijn wi noch niet waerdich op te 
varen ter hogher vroghen Noch niemant van ons en weet den dach of die tonnijn dat hi op 
ghenomen sal warden j| tot meerre bliscappcn. siet wi sijn hier in groter rusten, mer naden tor- 
mijn rlat elc gheset is. soe sullen wi over gaen in meerre rusten, want alle daghe. soe wasse^j 

5 in enigher maniren onse gheselscap ende mynnert als alle daghe die zielen uut den pinen tot 

j bliscappcn : de kop. had een korter woord gi<i breven, dat nut s schijnt te beginnen doch door den corr. is uitgekrast. Dexe 

schreef hliscap in de plaats en den uitgang pen bovenaan, omdat daarvoor geen ruimte op den regel was overgebleven. Dat woord was : 

staot ? Zie de andere teksten. 

4 v.assi* t' : h>. wasser 
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al sijn wij alte mael vry van pinen. Nochtant en 
sijn wij niet weerdich op te varen ter hoger vrou- 
den\] Noch niement van ons en weet den dach 
of tijt dat hi op genomen sal werden tot beteren 

5 staet. Siet wij sijn hier in groter rusten, mer na 
der tijt dat eiken geset is. soe sullen wij over- 
ghaen te meerre rusten. Want alle dagen in 
eniger manieren wasset onse geselscap ende 
mijnret Als alle dage die zielen uutten pinen tot 

10 ons comen Ende van ons op varen in dat hemel- 
bl 1864 sche paradijs[.] Doe sij || dit ghesecht had [den] 

doe namen sij den ridder mit hen Ende ghingen op 
enen berch ende | hietenen opwart sien Ende doe 
sechde sij. hoe hem die hemel dochte boven hem 

75 gedaen wesen van verwen [.] Ende hi antwoerde 
hem. Hij schijnt gelicke den golde dat gluyet in 
enen oven[.] Dat is[t] sechden sij. de poerte van¬ 
den hemelschen paradise Hier varen sij in die van 

10 ons : het tweede ons vergeten, links in margine bijge- 

schreven met aanwijzingstecken. 

11 had[J*n] : hs : had 

12 hen of hem? id. reg. 16; gie 2t9ƒ9. 

16 gluyet : hs. glueyet; de itU e rood door gehaald. 

BI 2 noch niet wcrdich — ter : totter 4 die tijt 
5 soe siet 6-7 aver gaen in 7 8 in eniger ma¬ 
nieren ontbr. 10 ii op ghenomen ende varen int 
h. paredijs {id. r. 18) 11 ghesacht hadden 13 sy 
hieten om 13-14 Ende si seide woe om 14 boven 
hem ontbr. 16-17 geluyet inden o. 17 Doe sei- 
den sy dat is die p. 

vry vanden pijnen | nochtan en sijn wi niet 
weerdich op te varen te hoger vrouden Siet 
wy sijn hijr in groter rasten Mer nae den tijt 
dat elke es gesat so solen wi overgaen in meere 
rusten | want degelix wTasset onse geselscap 5 
ende mynret gelijc als alle daghe die zeden 
tot ons comen uuter pijnen So varen [si] oec 
van ons op in hiemelrijc [.] Soe si c^t geseit 
hadden naemen si den ridder mit hem ende 
ginghen op eynen berch ende hieten hem op- 10 
wTaert sien ende seghe hoe hem die hiemel 
boven hem docht ghcdaen sijn van verwen | Hi 
antwoerde hem [:] Hi schijnt gelijc den golde dat 
gluyet in eynen oven [.] Dat seidensi [:] Dat is 
die poerte vanden hiemele hi varen si in die van 15 

7 [si] : niet in hs. — oec : in margine bijgeschreven met 

aanw ijxingstekeen. 

k 5-14 dagelijx wast ons geselscap ende min¬ 
dert^] het komter uter pinen tons ende het vaert- 
ter van ons te hcmelrijc wert ende hier na leiddense 
den ridder op enen berch ende hieten hem dat hi 
opweert sage hoe danich van verwen hem dien 
hemel dochte[.] Doen antwoerde hi hem : Den ber- 
nenden goude inden’forneise 14 ende doen seiden 
si 13 vanden hiemele : van hemelrike— hi : daer 

ons comen. ende van ons op varen in dat hemelsche paradijs. Doe si dit gheseghet hadden 
doe namen si den ridder mit hem ende ghinghen op enen berch ende si hietten opwaerts sien 
Ende dat hi seide hoe hem dochte die hemel boven hem ghedaen wesen van verwenf.] Ende hi 

bl.82d antw?oerde hem[:] Hi || schijnt gheliken golde dat gloeit in ene ovene. dat is seiden si. die porte 
5 vanden hemelschen paradise. Daer varen die zielen die van ons ghenomen worden. Du salte oec 

1 hemelsche : de 1 door den kop verbeterd uit s 

2 ende {het eerste): de eerste e is bijna een o 
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genomen werdent in den hemel Du salt ouch 
wyssen dat onse here alle dage ons eyns voedet 

M-134? myt hemelscher spysen We gedaen de spyse is 11 
ind we bequeme dat saltu zo hantz gcsmache 

5 myt ons wylt got [.] Nouywelichen was dat wort 
uis dar en quam als eyne vlamme vuyrs neder 
van deme hemele de alle dat lant over deckdc Ind 
sy scheide ind deylte sych als eyn sclieme ind 
gynck nede op eicklichs hovet Ind zo deme lesten 

10 geynck sy alle in sy Mer sy quam ouch op den 
ritter ind de anderen ind sy gcjmck in sy Ind 
hie aff gevoelde der ritter so groisse genoichde 
ind soissicheit in dem hertzen ind in dein lichame 
Dat hey om de groisheit [der] soissicheit by na 

J5 neit en wiste off hey doet were off levendich Mer 
bl.134* de stounde geynck over[.] Dyt is[,] sach||ten 

sy[,] de [...] spyse de wyr eyns des dages als wyr 
sachten van gode [...] myt gespyset werden Mer 
de op genomen werdent in den heme[/] sy gebru- 

20 chent deser spysen sonder eynde Ind om dat du 
nu eynen deyl gesien hais dat du begerdes zo sien 

6 vuyrs : verb. uit vyrs; de u boven de y bij geschreven, 

1. aanw. 

ij ind sy geynck : boven de y bij vergissing aan het 

eind van den regel eene verkorting voor n 

14 [der] : niet in hs.— soissicheit : verb uit soisscheit; 

de i boven de c bij geschreven, z. aanw. 

16 stounde : verb. uit stonde; de u boven de n bijge- 

schreven, 2. aanw. 

17 de [...] spyse: na de eene s, waarachter eene p en y 

in elkaar gevloeid. 

18 gode [...] : na godc de woorden eyns des dages her¬ 

haald bij vergissing, 

19 heinc[/] : hs. heme 

20 om dat : de t van dat is boven den regel naast de a 

bijgeschr. z. aanw. 

21 eynen : hs. eyn 

noemen werden inden hemel. Du salt oec weten, 
dat onse heer alle daghe ons een werf vuedet. 
mit hemelscher || spisen. hoe ghedaen die spise bL *5* 
is ende ho bequame. dat salstu te hants mit 
ons ghesmaken wil god[.] Nauwelic was dit 5 
woert ghesecht. daer en quam alse ene vlamme 
vuers neder vanden hemel. Die alle dat lantscap 
over decte. ende si scheide ende deelde haer. alse 
in radien ende gene neder op elkes hoe vet Ende 
ten leste gene si al in hem. Mer si quam oec op 10 

den ridder, ende die anderen ende si gene in hem 
Ende hier of voelde de riddere soe groete ghe- 
noechte. endesueticheit in herten, ende in lichame. 
dat hi om die groetheit der sueticheit. bina niet 
en wiste. Weer hi doet was oft levende[.] Mer die 15 
stonde gene over[.] Dit is[,] seghede sie [,] die 
spise daer wi eens des daghes, alse wi segheden 
van goede mede ghevoedet werden Mer die op 
ghenoemen [...] werden inden hemel si ghebruken 
deser spisen sonder einde Ende om dattu in 20 

enen dele ghesien heves dattu begheerdes te siene. 

4 ende en ho zijn door een verticaal zwart streepje van el¬ 

kaar gescheiden. 

19 ghenoemen [...] werden: tusschen dis twee woordent 

vanden zwart door gehaald; de kop. las blijkbaar vanden fout 

voor werden 

Br 2 eenwerff voedet 3 hoe : woe 4 ho : hoe 
— salstu : saltu 5 smaken wilt got 6 ghesecht : 
geseecht 7-8 al dat 1. overdecte ende sy scheiden 
ende deelden oir 9 hoevet : hovet 10 oic quam 
ii ende op die a. ende ginc i. h. 12 hier op ghe- 
voelde die ridder 13 zueticheit ende ghenoichten 
— lichame : licham 13 were hy 16 seiden sy d. 
17 die wy eens — segheden : seiden 18 goede: gode 
20 der spijsen sonder 21 dele : deel 

H* 
weten dat onse here alle daghe ene warve voedet ons met hemelscher spisen hoedanich die 
spise is. ende hoe bequame. dat saltu te hants mit ons smaken wilt god. Nauwelic was dat 
woert ghesproken daer en quam als ene vlamme vuers neder vanden hemel die al dat lantscap 
overdecte Ende die vlamme sceide ende deelde haer als in radyen. ende ghinc neder op elkes 

bl 83* 5 hoeft, ende ten lesten j| ghinc si al in hem[\] Ende si quam oec op den ridder ghelijc den anderen [.] 
Ende si ghinc in hem ende daer of voelde die ridder soc groete ghenoechte ende soeticheit in 
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ons genomen werden in den hemel Du salte oec 
weten dat onse here alle dage ons eens voedet 
mit hemelscher spisen Ende hoe ghcdacn die 
spise is Ende hoe bequeme sij is. dat saltu te 

5 hant besmaken mit ons wilt god [...] Nauwe- 
bl. i8ya liken was dit woert || ghespraken. dacr en 

quam neder als een vlamme vuers vanden 
hemel, die alle dat lantschap overdecte Ende sij 
scheyde ende deilde hoer als in radien Ende ghinc 

10 neder op elckes hovet Ende ten lesten ginc sij al 
in hem. Mer sij quam oec op den ridder, ende 
den anderen ende sij ghinc in hem Ende hier 
af gevoelde hi soe grote genoechte ende sueti- 
cheit int herte ende in den lichame Dat hij om 

15 die groetheit der sueticheit bij nac niet en wiste, 
wer hij doot of levendich was. Mer die stonde 
ghinc onder. Dit is [...] sechde sy [,] die spijse 
daer wij eens des dages als wij sechden van gode 
mede gevoedt werden. Mer die op genomen 

20 werden inden hemel sij gebruken dese spijse 
bLi87h sonder |j einde Ende om dattu in enen dele ghc- 

sien heves. dattu begeerdes toe sien Als der 

5 god [...]: hs. god mit ons 

11 hem : aldus voluit. 

12 hem : hs. hé; tie 305ju. 

17 f...] sechde : voor sechde zijn de letters sec en fut 

eerste streepje der h doorgeloopen; daarom schreef de kop. het 

woord opnieuw. 

2i sonder : aldus opgelost; af gekort evenals andere 20717. 

Bl 3 hoe: woe 4 woe bequem dat is 5 oft got wil 
5-6 nauwelic 6 en ontbr. 7 neder vallen — als 
ontbr. 9 sy ginek 10 ten leisten 12 die anderen 
12-13 daer af 13-14 sueticheit ende ghenoechtcn 
18 als wij sechden ontbr. 18-ig gade m. gespiset 
ende ghevoet 20 in hemel die ghebruken 22 be¬ 
geerden te sien 

ons ghenoemen weerden Du salt oec weten dat 
ons onse heer al daghe voedt mit hiemelscher 
spijsen ende hoe gedane dese spijse is ende hoe 
bequeem dat saltu te hant mit ons smaken 
wilt god [.] Cucme wras dit gesproken rfaer cn 5 
quaem als eync vlamme vuyers neder vanden 
hicmele die al dat lantscap overdecte Ende si 
schcide ende deylde hoer als raydien vander 
sonnen ende ginc neder in clc hovet ende [...] 
tachterste ginc si al in hem [.] Ende also gelijc 10 
vielense inden ridder als in hem Daer ontfinc 
hi also grote sueticheit ende ghenoechde dat hi 
cuemc wiste weder hi levende was of doet Dese ure 

I overleyt'.; Doe seiden si [:] /)it is onse spijse Ende 
die van ons inden hiemel werden ghevoert gebruy- 15 
ken descr spijsen sonder inde || Ende wranttu eyn bl. 47 

, deyl heves gesien dattu begeerdes te sien dat 

S-Q vanclcr sonnen : in margine bijgeschreven met aan- 
1vijzingsteeken. 

9-10 eiule [...] tachterste : tusschen deze twee woorden staat 

tachsto zwart en rood geexpungeerd en rood dottrgehaald. 

16 Sa inde een streepje om den reg. te vullen• 

A i ghenoemen weerden : varen 1-6 Du salt enz.: 
oec cn willen wijt niet verholen laten dat ons god 
eens daechs voet metter hemelscher spisenf.] /{urne 
hadde hi dwoert uut so quam 6 neder ontbr. 
7 hicmele : hemele meestal — overdecte : bcdecte 
7-8 ende deilde haer als raeien 9 ende viel op een 
jegelijx hoet 10 al : algader — gelijc : tghelijx 
ii ende Daer 12 also: so — ghenoechde: genoechte 
13 ure: urre 14 overleyt : lect— ende doen s. 
13 werden : wordden 16 wanttu : want gi 
ij heves : hebt — dattu : van Dies gi — begeerdes: 
begeerdet 

sijn herte ende in sijn lichaem dat hi overmits die grotheit der sueticheit bi na niet en wiste, 
w'aer hi doet wras. of levende".] Mer die biscopen seiden hem. dit is die spice. daer wi[...] daghelix 
van gode mede ghevoet wrorden. Macr die op ghenomen worden inden hemel si ghebruken dese 
spise sonder einde, ende om dat ghi een deel ghesien heebt. dat ghi begheerde te sien dat is 

1 grotheit; tusschen de letters t en h stonden oorspronkelijk waarschijnlijk de letters ct; zij zijn, blijkbaar door den corr. 

uitgekrast, behalve het einde van het horizontaal streepje der t dat nog aan den neerhaal der h zichtbaar is. 

2 wi [...] daghelix : tusschen deze twee woorden : segheden rood op zwart door gehaald. 

4 iKïgheerde : door den kop verbeterd uit Ixdieercle; de g is rechts boven de h bij geschreven met het bekende teeken /\ 1 óór de h 
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dat is der goeder mynschen raste ind der quader 
pyne Broder nu moistu weder keren den wech 
den du comen bvst Ind is it dat du vort me 
sicherlichen ind hcilichlichcn leves so saltu sycher 

5 syn ncit alleyne van deser raster mer ouch van 
der wonnynge der hemelen Mer is it dat neit 
gescheyn en moys dat du dych besmytzes myt 
den vuyllen sunden ind genoichten dyns 

*35* vleysches sich so haistu selvcr gesien || wat du 
10 haven salt in den pynen Her om keere 

sicherlichen weder wrant allit dat dir anxste dcde 
do du quames dat sal dich intsien als du weder 
keers [.] Mit desem w’orden wart der ritter ver- 
veirt ind bat de busschoffe alle dat hey vcr- 

15 mochte dat men in van [...] also groisser vrendcn 
neit en [...] dwonge weder zo keren zo dem ver- 
drissen der werelt Sy sprachen [:] Dat en sal neit 
syn als du beddes mer als it got geordincirt hayt 
der alleyne weys wat alre mynschen ober is [.] 

20 Alsus alweynend jaemerlichen woulde hey off 

4 heilichlichen : hs. hcilichê aan het einde van den reg. 

Op den vlg. r. staat lichen — Na saltu een woord voor mogen 

aan te vullen ? Roy •' securus esse poteris 

jo keere : verb. uit kere; de tweede e boi>en de r bij ge¬ 

schreven zonder aanw. 

14 busschoffe: verb. uit buschoflc; de tweede s boven de c 

bij geschreven, z. aanw. 

15 van [...] also : hs. van so also Misschien is ook also 

weg te laten. 

16 neit cn (...) : hs. niet en en 

Kj weys: verb. uit wys; dc e boven de y bijgeschreven, 

s. aanw.— ober : lees : orber? Roy : quod omnibus cxpcdiat. 

dat is der gueder menschen ruste, ende der 
quader pinen. brueder soe moetstu nu weder 
kieren den wech den du co||men biste Ende 
ist dattu voertmeer soberlic ende hilichlic levest. 
soe salstuus moghen seker wesen Niet allene 5 
van deser rusten, mer oec vandcr woningen 
[...] der hemelen".] Mer ist. dat niet gheschien 
en moet. dattu di weder besmittest mittcn vulen 
sunden. ende ghenoechten dijns vleysches. sie 
soe hebste selven ghesien wattu hebben salste 10 
inden pinen. Hier om keer sekerlikc weder. Want 
al datti anxst dedc doe du quemest dat saldi 
ontsien alse du weder keerste. Mit desen [...] woer¬ 
den waert die ridder verveert ende bat den bisco- 
pen al dat hi mochte dat men hem van dus groter 15 
vrouden niet cn dwonge te weder kieren toe den 
verdrieten der wcrlt. Sie segheden [:] Ten sal niet 
wesen alse du biddes. mer alse dat gode gheordi- 
niert hevet. die allene weet Wat alre menschen 
profijt is[.] Dus al w’eynende jamerlic. Wolde hi 20 

6-7 w'oningen (...) der : na woningen de letter d aan het 

einde van den regel (rood op ?) zwart doorgehaald. 

7 gheschien: verbeterd uit gheschcn; de i is iusschen hnie 

boven den regel bijgeschrreen met aanwijzing. 

9 ghenoechten : verbeterd uit ghcnochten; de e is iusschen 

o en c boven den regel bijgeschreven met aanwijzing. 

13-14 desen (...) woerden : na desen de letter w aan het 

einde van den regel rood op zwart doorgehaald. 

14 verveert : de eerste c boven vert geschreven met aanw. 

18 gode is buiten de afschrijving geschreven na dat 

20 hi en of r. d. vlg. blz. 310 zijn d<>or een verticaal zwart 

streepje van elkaar gescheiden. 

Br j biste : bist 4 hilichlic : heilichlic 5 saltu 
es 6 woninghe 8 besmittest: besmettes — myt den 
10 hebste : hevestu 10-11 salst inden 12 allet 
datti — quemest : quames 16-ij totten verdriet 
ij segheden : seiden 18 alsoe alst got 

hl. Sjc 

der goeder || menschen ruste Ende der quaeder menschen pine: Broder soe moestu nu weder keren 
den wech | die du comen bistef.] Ende ist dattu voirt meer s]ofc]erlijc ende heiliclick lcvestc. so saltu 
des moghen seker wesen niet allene van deser ruste. Mer oec vander woninghe der hemelen. Mer 
ist dat niet gheschien en mach. dattu di weder besmettes mit den sonden Ende ghcnoechtc dijns 

5 vlcisches jende dine even kersten mensehe niet cn doeste glielijc dy selven in lenen, in vcrcopen in 
verpachten Ende die .x. ghebode goeds niet en waer en necmstc. so hebstu !| selve ghesien watti. 

i Na pine dezelfde dubbele punt als boven. 

2 s[u6jcrlijc : hs. sekerlije Roy : sobrie 

3 woninghe : door den corr. verbeterd uit voninghe door bijvoeging eener v bovenaan. 

5 vlcisches : streepje met roode punt. — even: door den corr. verbeterd uit eweu door uitkrassing van het eerste been der w 

6 wacr : door den corr. verbeterd uit vaor als regel 3 : woninghe 

26° 
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gueder mcnschen ruste, ende der quader men- 
schen pine Soc moetstu bmeder weder keeren 
den wech den du gecomen biste. Ende ist dattu 
voertmeer soberlick ende heilichlick levest Soe 

5 salstu mogen seker wcsen. Niet alleen van 
deser rusten. Mer occ vander woninge der heme¬ 
len. Mer ist dat ver van dij sij. dattu dij weder 
besmetste. mitten vulen sunden ende ghenoech- 
tcn dijns vleisches. Sich soc hebstu selven besicn. 

10 wattu hebben salste inder pinen [.] Hier om keer 
sekerliken weder, want al dat dij anxt dcde. doe 
du quames dat sal dij ontsien als du wreder keer- 

bl' is:c ste [.] Mit desen woerden waert die ridder ver|| 
vuert. ende bat den bisscopen al dat hij mocht 

15 datmen hem van dus groter vrouden niet 
en dw'onge te weder keeren tot den verdriete 
deser werelt. Si sechdcn hem [:] Tcn sal niet 
wesen als du biddes Mer alsoe et god gheor- 
deniert hevet die alle dinc weet wrat alre men- 

20 schen orber is [.] Ende al dus al w'enende 
ende hem jamerlike holdende wieder hi w'olde 

20 Ende al vergeten, rechts hoven den regel bijgeschreven 

met aanwijzingsteeken. 

21 hem jamerlike : hem vergeten, rechts boven den regel 

bijgeschreven onder Ende al met aanwijzingsteeken. — hol- 

dende weder hi wolde of en : vergeten, links in marginc bij- 

geschreven met aanw. 

BI 2 pijnen — lieve broeder kieren 3 komen 
bist 4 voert mer socbcrlicken ende heilicken left 
5 saltii des moeghen 6 woninghen 7 dat ver van 
dij sij ontbr. y-8 dattu dy weder besmettes 8 vu¬ 
len: onreynen 9 siet soc — ghesien selver 10 salt 
inden p. — keer : kier 11 al die di a. 12 quames: 
quemes 12-13 weder kierst 14-15 vervuert : ver¬ 
veert 16 kieren totten 17 Ende se seiden om 
18 also als got 20 al dus ontbr. 21 jamerlicken 
— hem en holdende ontbr. — weder hi wolde ontbr. 

was die raste der gueder | ende die pijne der 
quader So behoert dy lieve brueder wieder te 
keren den selven wech dien du quaems Ende 
eest dattu nu voertaen soberlic ende heylichlic 
leves so mogestu seker sijn der hiemelscher 5 
woeninghen Ende eest dat saké daer dy god af 
behueden moet dattu wieder bevlect w'oerdes 
mitter sonden svlcysches. so hevestu oec wel 
ghesien w*at dy dan te pijnen gehalden sal weer¬ 
den Mer keer w'iedcr eoenlike wrant al daer du 10 
te voeren af w'oerdes verveert sal hem nu ont¬ 
sien van dy [.J Van desen w'oerden w'aert die 
ridder scer bedrueft Ende bat den bisscoppen 
mit groeten eerste aldat hi bidden mochte 
dat hi niet en w'oer ghedwongen uut suiker 15 
blijtscap wreder te keren te verdriet van deser 
wereldc [.] Dattu biddes [,1 seiden si [,] dat en 
mach niet gheschien Mer alsoet god geset hevet [.] 
IVeynende ende ontfermelic wreer hi wolde of 

ij bisscoppen : de o gelijkt veel op a 

.4 i raste: ruste — goeder meinsschen 2 quader 
meinsschcn ende nu so behoert u broeder 3 dien 
gi quaemt 3-10 ende eest dat gi weder beswaert 
wordt metten sonden des vlecschs so helxli oec wel 
gesien wat pinen dat u dan gehouden s. worden maer 
keert 10-11 kocnleec want al daer gi u te voren af 
vervaerdet sal 12 dv: u — ende van d. w.— waert: 

* 

wert 14 eerste: emste — aldat hi bidden mochte 
ontbr. 15 woer : worde — ghedwongen : bedwon¬ 
gen — suiker : selker 16 te : ten 17 werelt wat 
dat gi bit — dat en : ten 19 ende alweennende 
ontfermmeleeckene woude hi ocht 

bl. S \» 

H* 
ghow'arden sal inden pinen. Hier om keer sekerlike weder, want al dat di anxt dcde. doe du quames. 
dat sal di ontsien alstu weder keres^.j il/it desen woerden wort die ridder vervaert. ende bat den 
biscopen. al dat hi mochte. dat men hem. van al dus groeter vrocchden niet en dwonghe weder te keren 
totten onvallighe pilgremaedse te swinken op ter eerden : Si antwoerden j :j Het en sal niet wesen 
alstu biddes. ende begheerste. W ant als god dit gheordinert hevet. die allene weet wat alre menschen 
profijt is .j Aldus wenende yam||merlijc woude hi. of en woude: So kerde hi weder al droefelijc. 

1 ghewardon 

4 onvallighe 

op eene ratuur. — 

5 Want als : 

: ilotir den eorr. verbeterd uit ghcwaerden door uitkrassing der e voor de r 

: d>">r den corr. verbeterd uit onwallighc door uitkrassing van het eerste been der w 

\a eerden deselfde dubbele punt als boven; id. na woude rcg. 6. 

leis : mer also? 

swinken : de k staat 
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en woulde Also keerde der ritter weder eyns 
bl' 1356 deyls droevich [.] So hey de benedixie ont|| fan¬ 

gen hadde van den ertzen busschoffen so keerde 
hey onvervierlichen weder dane hey comen was 

5 zo der doeren da hey in quam [.] Ind der prior 
de dar quam myt der processien der slouss de 
doer op ind vant in da [.] Ind hey leyt in myt 
vrende in de kyrche da bleyff hey ynne xv dag 
in vasten ind in beden Ind dar na vertzalte hey 

10 ons allit dat emc geschiet was also als it vurge- 
schreven is hie cndet dat boich ind 
de historie van santé patricuis vege- 
vuyr Got sy geloifft allwege Dese 
patricuis was in dem jairc ons heren 

15 cccc lxxx als geschreven steit in dem 
passionail ind in syme leven Deo 

of en wolde hi. soe keerde die ridder weder, ende 
eensdeels droevich C Doe hi die benedixie ont- 

! fangen hadde vanden eertsche biscopen. so 
kierde hi onverveerlic weder al||daer hi comen 
was toe der dueren daer hi in quam[.] Ende die 5 
prior die daer quam mitter processien. ontsloet 
die doere ende vant hem daer. ende hi leydene 
mit blijscopen in die kerke daer hi .xv. daghe 
bleef, in vasten ende in bedingen Ende daer na 
vertelde hi ons. al dat hem gheschiet was. also 10 
alst besereven is 

Hier eindet die historye. van sunte patricius 
veghevuer. God si ghelovet Dese patricius was 
inden Jaer ons heren .cccc. lxxx. alseghescreven 
steet int passionael. ende oec van sinen levene 15 
Ende het wert over gheset uuten latine. in duut- 
sche. Inden Jaer ons heren .M°. ccc. lxxxvij. 
bi sunte remigius 

i keerde : verb. uit kenlc; de e boven de c bij geschreven, 

z. aanw. 

3 den : verb. uit dem; den is boven dein bijgeschr 

t. aanwijzing, 

15-16 -ven steit in dem en in syme leven Deo niet onder¬ 

streept. 

16 Deo is met een andere hand geschreven. 

3 eertsche en biscopen zijn door een verticaal zwart streep¬ 

je van elkaar gescheiden. — De punt na biscopen is rood. 

id. reg. 12 reg. 17 voor Inden 

10 vertelde : verbeterd uit verlde; te is boven de r bijge~ 

schreven met aanwijzing. 

11 is : na is een streepje om den reg. te vullen; id. na 

remigius reg. iS. 

12 sunte : aldus voluit. 

18 sunte : hs ste 

Br i kierden die r. 2 droevich: drovich 4 onver- 
veeilc : onverveeit 5 totter doeren y 8 ende 
leydenen myt blijtscaj>en 10 a!: alle 12 historye: 
historie ij God si ghelovet ontbr. 14 int jair 
75 steet : stait 16-iy latijn in duytschen inden j. 
17 M ende ccc ende 1 x x x v ij 

bl. S4* 

H* 
doe hi die benedictie ontfanghen hadde vanden eertschen biscopen. Doe keerde hi onvervaerlijc 
weder al daer hi ghccomen was. totter doeren toe | van den putte, daer hi in quam. Ende die prior 
van den convent die quam daer met die processien ende ontscloetse ende vant hem daer[.] Ende 
doe leiden hem die prior met den processien tot den kerke, daer hi in bleef als xv daghen met be- 

5 dinghc ende vasten also oefende hem die prior[.] Ende daer nac vertelde hi den prior || ende den 

1 onvervaerlijc : door den corr. verbeterd uit onvcrwaerltjc door uitkrassing van het eerste been der w 

j ont>c|oot'*! : de c met uitgekrast. 
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of en wolde [...].soe keerde hi weder. [...]. Ende 
doe hi die benedictie van hem ontfangen hadde. 
soe keerde hi weder onverveert tot der doeren 
daer hi in quam [.] Ende die prior die daer 

5 quam mitter processien. ontsloet hem die doer 
ende vant hem daer Ende leidenen mit blijtscap- 
pen in die kerke Daer hi .x v dage bleef in 

bi. 187* vasten, ende in bedingen 11 Ende daer na vertelde 
hi ons al dat hem gheschiet was 

10 Hier eindet die historie van 
sancte Patricius vegevuer Dese pa- 
tricius was int jaer ons heren .cccc. 
ende .lxxx. als ghescreven staet i n [/] 
passinael ende oec van sijnen leven 

75 Ende het wart overgesat in duyt- 
schen Inden jaer ons heren. M ccc. 
ende lxxx ij bij sancte Remigius 

Alle menschen spiegelen hem hier aen 
want wat sonden dat men hier mit penitencien 

20 of mit rouwe niet en betert dat moet vol[...] 
daen werden hier nae in vegevuer of in die helle 
Want al is god guedertiere in deser tijt. hij is 
rechtveerdich na deser tijt boven dat enich 
herte begripen mach 

i wolde [...]: na wolde is hi rood door gehaald. — weder 

[...] Ende : na weder gijn ende eens deels drovich rood 

doorgehaald. 

ii sancte : opgelost uit scé id. reg, 17. 

13 in[f] : hs.; in 

10-17 Van Hier tot Remigius rood onderstreept. Het vol¬ 

gende tot aan het slot is met rooden inkt geschreven. 

20 vol [...] : na vol is doê rood doorgehaald. 

BI I of en wolde onlbr. 1-2 kierden hi weder 
ende drovich In N stond oorspronkelijk : ende 
eens deels drovich maar dit is door gehaald 2 hem 
ontbr. 3 totter £ bedinghe 10-11 yndet die hijsto- 
rie van sunte patricius 13-14 stcet int passionael 
13 Endeontbr. 13-16 uutdenlatijn induitsche 16-17 

.m. ccc. lxxxvij bi sunte Remigius tijt. Got si 
gelaeft Een ave m a r i a voer den scriver soe wie 
hier in leset. 18-24 De raad ontbr. 

en wolde | so ginck die ridder uut uuter aeten 
drueve ende nochtan onversaecht | ontfin hi 
die benedixie ende ginck uut den selven wech 
ende ghesloeten was die doere De purga 
torio patricii 

deo gracias 

i ginck : de c is slecht gevormd. 

4-5 De purgatorio patricii is naast doere op 

den telf den regel geschreven en er onder deo gracias 

A i en woude 3 benedixie: benendixie 4 was : 
es — doere : hoerre 4-6 Het Lat. onderschrift ontbr. 
Er staat : Hier na so volcht vanden ridder tnug- 
dalus (of tungdalus) ende tghene dat hem vertoent 
wert 

h. 
ghemene doester al dat hi [...] ghesien hadde als groet ende dein van pinen. ende van blijscapen. 

C Item van desen voer geschreven patricius die was inden jaren. 
domen screef. cccc. ende. lxxx. als ghescreven staet. in dat passionael : 
ende oec mede van sijn leven over gheset is. in duutschen. uuten lat ij n 
Inden jaren ons heren M ende . ccc. Amen 

5 deo gracias. 

i hi [...] ghesien : tusschen deze twee woorden is iets uit gekrast. 

3 Na passionael dezelfde dubbele punt als hooger. 
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FRAGMENT DER BERIJMING. 

Vanden vaghevier dat sente Patricius 
vertoghet was 

Dat prohemium 

Bid allegader jonc ende out 
Dat hi die sinen doet ant hout 
Des cruces doer onsen wille woud liden 
Ons verlicht indesen tiden[,] 

5 Hert ende sin hier toe verleen [.] 
Want al wer des menschen hert en steen 
Woude hi gheven sin ende oren 
Dese hystorie te horen 
Hi soude duchten ende beven 

io Tot int eynde van sinen le[v]en[,] 
Soe wer dat hi hoerde nomen 
Distorie die hier na comen[.] 
Ic heb menich dinc ghehoert 
Vruchtelic ende seer swer woert 

15 Mar noit en quam mi dicht soe na 
Als dese hystorie die ic besta[,] 
Noch die mi soe seer verswerde 
Als ic u van woerde te woerde 
Segghen als die hystorie leghet 

20 Ende als ons die meyster seghet[.] 
Want ons sente gregorius toghet 
Vele wat die ziele doghet 
Die van desen lichaem es versceyden[.] 
Om quade quaetheit te verleyden 

25 Den ghenen in doechden te sterken 
Met exempele van goeden werken 
Beghin ic te boudeliker voertf.] 
Want hi seghet in sine woert 

De afkortingstekens sijn opgelost. De u voor klinken is 

als v gedrukt, wanneer ze als v wordt uitgesproken. De ii is 

behouden evenals de y. De i voor j is als j gedrukt. 

De drie regels va* het opschrift sijn rood doorstreeptt 

niet onderstreept en zijn met dezelfde letters geschreven, als de 

volgende versregels. 

10 De v van leven is niet geheel zichtbaar. Er is een gaatje 

in het perkament. 

12 Campbell vult na na in : sal Misschien is te lezen : 

Distoriefn] 

Dat in die teghen wordicheit 
Als die ziele uten lichaem sceyt[,] 30 
Enghele siin quade of goede 
Die die ziele hebben in hoede 
Ende na hoer verdiente leiden 
Ter bliscap of ter drovicheiden[.] 
Si segghen van menschen die noch leven 35 
Van den dinghen hebben voert gheven 
Diemen noch noit ghescien vemam[.] 
Ic laet die reden waent hem quamf,] 
Want die meester seghet dat 
Soe gheloves des dinghes te bat[.] 40 
Hi seghet van gheesten die van hier 
Ghevaren waren ende quamen scier 
Ten lichaem weder ende orconden 
Van suiker dinc die si der vonden 
Of van bliscapen of van rouwen[.] 45 
Het was oec dinc diemen mocht scouwen 
Alsmen in der werelt vint 
Datmen haet of datmen mint 
Materie diemen mach hanteren 
Of hoer ghelijc in allen manirenf : j 5o 
Husen poerten water vier 
Menschen beesten menighertier 
Vlammen scepen brugghen straten 
Alsmen noemt ter werelt baten 
Ende elc mensche voer oghen siet 55 
Diemen volghet of diemen vlietf;] 
Ende van den lichame varen 
Dat mense op wert met den haren 
Hinc ende dede onghevoech 
Met voten stac met handen sloech Oo 
Daer toe van menigherhande torment 
Der si in waren ghesent[.] 
Desen man salmen gheloven 

57 De regel is niet zeer duidelijk. Men zou willen een zin 

als : Ende die van den lichame siin ghevaren 

58-62 Harl: Se quoque solutas corpor[a/]ibus manibus 

trahi, deduci pedibus, collo suspendi, flagellari, precipitari 

et alia multa hujusmodi, que nostre rainime repugnant 

narrationi. 
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Men wil hem siins rechts beroven[.] 
65 Men hevet vonden dicke dat lieden 

Vraechden als menschen verscieden 
Wer si voren of wat si vonden 
Of wat si daden of begonden[;] 
Want wijt en weten noit noch saghen 

70 Soe moeten wi duchten bet dan vraghenf.] 
Wie der sekerlijc bestaen 
Wech die hi noit en hevet ghegaen[?] 
Mar seker sijt dat goet leven 
Quaden eynde niet mach gheven[.] 

75 Al draghet verdiente hier crone 
Na die doet cornet lone 
Ende die pine die der na coemt 
Dat es tfaghevier alsmen noemt[.] 
Alder elc mensche die hier boven 

80 Comen sal met enighen loven 
Hine moet werden ghepurgeert 
Na dien dat sine verdiente begheert 
Ja- mensche gode ende vercoren 
Moeten inder pine behoeren[.] 

85 Want die pine materelijc es 
Soe behoert des sijt ghewes 
Die stat materelic te wesen 
Der men eyndet die pine van desen [.] 
Nu es die swerste pine hier onder 

90 Datte segghen es wonder 
Dattet algader dat nedcrste es[.] 
Die meeste vroude des sijt ghewes 
Es dat hoechste datmen hevet 
Ende elc hevet staet alsmen hem gevet[.] 

95 In midden staen quade ende góden 
Als wi in deser dinc bevroeden[.] 
Die meesters proven provelijc 
Dattie helle onder erdrijc 
Staet ende nu hoert dat es wer 

100 Als en kerker donker ende swer[.] 
Ende dat paradijs dat leecht 
Recht int oestcn alsmen seechtf.] 
Het es erdrijc dat verst act 
Der men die zielen in ontfaet 

105 Die uten vaghevier sin ghesent 
Der si ghedoecht heblx*n torment 
Ende der si blide te gader siinf.] 
Want het seghet sente augustiin 
Die zielen siin tot opten dach 

110 Der niemant niet verborghen mach 
In sonderlingher stat allene 

108-114 Hart: Dicit vero beatus Augustinus animas de- 

functoruni post mortem usque ad ultimam resurrectioncin 

abditis rcceptaculis contincri, sicut vnaqm-qtu* digna **st, 

vel in requie, vel in erumpna. 

Der elkerlijc groet ende clene 
Hevet na dat hi hevet ghedaen 
In vrouden of in pinen staen[.] 
Dat sente augustiin weten doet 115 
Ende ons gregorius maket vroet 
Dat gheeste die onmaterelic siin 
Moghen van vier doghen piin 
Dat van materiën hevet siin wesenf,] 
Moghen wi merken wel in desen[.] 120 
Mar sine doghen niet ghelijc 
Na sine verdiente hevet elkerlijc[.] 
Wine moghent oec niet weten voren 
Want wine moghent sien no horen[.] 
Mar van hem die van hene varen 125 
Die bi wille gods weder verbaren 
Werden teken materiën ghelijc 
Gheseghet te betoghen gheestelicf;] 
Want sine moghent sien noch horen 
Ende waen hem in sulken voeden 130 
Ende als si weder te leven quamen 
Niet dan lichamelike dinc vernamen 
En mochten die dinc niet bet bedieden 
Want wi daer noit en ghescieden[.] 
Hier bi seg ic dat dese jeste 135 
Niet en was ghesien in gheestef,] 
Mar levende wakende ende voersien 
Sach yeman des ghelijc ghescien 
Recht oft lichamelijc had ghewesen[.] 
Wie mi oec vroet maecte van desen 140 
W ie hi was die dit ghevel 
Suldi int eynde horen welf.] 
Nu wil ic tot der jesten gaen 
Merct ghijt soe moechdijt verstaen 
Hoe dit mirakels wert ghevonden 145 
Suldi horen in corten stonden [.] 
Van tween heilighen lesen wi [. . .] dus 
Die beide heten Patricius 
Mar daer miin reden af sal wesen 

129 e. v. Campbell meent en wel terecht, dat de vereen 

niet in orde zijn. Ba heeft: quia nisi in talibus et per talia 

animabus corporibus exutis induerentur {sic), nullo modo 

ab eisdein ad corpora reuersis, in corpore viuentibus, et 

corpora (sic) tantum scientibus dicerentur. Vnde et in hac 

narratione a corporali et mortali homine spiritualia dicun- 

tur videri, quasi in corporali fonna et specie. Harl = Ba be¬ 

halve induerentur = viderentur; corpora tantum = corpo- 
raiia tantum 

134 Dese regel is ook niet in orde. Het Lat. geeft geen op¬ 

heldering. 

147 wi [...] na wi staat in het hs. een punt. Ba heeft: Dicitur 

raagnus pater sanctus Patricius a primo secundus dum in 

Hybernia ens. 

Co heeft: Igitur Magnus S. Patricius, qui a primo est 

secundus, qui dum in Hibemia ens. Ongeveer = Roy. 
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150 Was dander vandesen[.] 
Doen hi was comen in hierlant 
Gods woert der maken becant 
Met miraculen hem te betoghen 
Of hise soude bekeren moghen 

I55 Van hoer onnat uerlicheit[,] 
Seide hoer pine torment ende arbeit 
Der hellen ende des paradijs 
Vroude maecte hi hem wijs 
Of hi met anxt of met hopen 

160 Hem die quaetheit of mocht copen[.] 
Die dese hystorie eerst ontbant 
Seghet dat hise als beesten vant[.] 
Patricius dese heilighe man 
Seide hem pine ende anxt ende dan 

165 Van hemelrijc die bliscap mede[.] 
Si antwoerden hoer onseden 
Te Christum nemmermeer te keren 
Wat hi hem der of mocht leren[,] 
Ten wer dat enighe van hem allen 

• 170 Mocht ghesien ende ghevallen 
Der zaligher bliscap der met oghen 
Der quader pine die si der doghenL] 
Saghe hijt ende dan alsoe wer 
Ghelovede hem te bet van daer[.] 

175 Die heilighe man riep op gode 
Met vasten waken ende met node 
Om dese liede salicheit[.] 
Ende als hi lach in desen arbeit 
Voer des volcs groet onsede 

180 Verbaerde hem god der ter stede 
Gaf hem der evangeliën woertf,] 
Enen staf gaf [A]i hem voert 
Diemen noch in hierlant hevet 
Voer heilichdom als reden ghevet[;] 

185 Want hem die stoc Jhesus gaf 
Soe heet die stoc Jhesus staf[,] 
Der men of bescreven vint 
In malachies vite diet kentf.] 
Wie der noch overste bisscop es 

' 190 Hevet in teken des sijt ghewesj".] 

Doe leide god patricius van daer 

156 Seide: lees: Seidi? 

167 Christum: hs. XPm 

vs. 182 183 184 zijn slecht leesbaar. De inkt is bijna ge¬ 

heel weg op sommige plaatsen. 

182 [A i: hs. si 

185 en 186 Jhesus: aldus opgelost 

187 en 188 Ba heeft de ie bijzonderheid, ook Ar, en Harl. 

Ba: De hijs eciam in vita sancti. Malachic scriptum 

invenimus. 

Ar: De quibus in uita sancti malachie scriptum in- 

uenimus. 

Ende toechde hem en put die swer 
Ende donker in te sien was mede 
In ene heymelike donker stede[,] 
Ende seide hem dat wie der inne 195 
Gaen woude met voerhoeden sinne 
Enen dach ende enen nacht 
Van der tijt dat men der bracht 
Met berouwe van sire mesdaet 
Van allen sonden soude oflaet 200 
Hebben die hi noit dede[.] 
Hi soude oec sien der zaligher stede 
Wer si sin in wat staet[,J 
Der quader pine ende hoer onbaet[.] 
God voer hene als hijt gheboet[.] 205 
Die heilighe man dreef bliscap groet 
Dat hem der god woude openbaren 
Ende hem den put der condich waren 
Der hi tvolc soude mede [. ,.]bekeren[.] 
Doe dede maken die heilighe here 210 
Biden put en scone kerke[.] 
Reguliers canonic ende clerke 
Sette hi der in ende ene mure 
Dede hi maken wel ter cure 
Om den put om dat hi woude 215 
Dat der toe niemant comen soude 
Noch heymelic der toe gheraken 
Des om dede hire en doer an maken 
Hine had orlof met sinen monde 
Of deser dinc niet en bestonde[.] 220 
Die prior heet hi na desen 
Hoeder des slotels wesen[.] 
Nu vele liede hadden bestaen 
Dese dinc en waren in ghegaen 
Bi sente patricius levcnf,] 225 
Exempel van pinen hadfitf»] ghegheven 
Die si douchdcn ende van vrouden 
Die si zaghen ende scouden[.] 
Patricius bi sinen leven 
Hem heet hi allen dat si scrcven 230 
Die inden doester woenden daer[.] 
Doe begonst dat volc der naer 
Den heilighen man vele bet te horen 
Dan si daden te voren[,] 
Want sijt seiden ende orconden 235 

208 hem: er staat misschien: hun — den put: is als 

onderwerp te beschouwen van waren (ware?) 

209 mede hs. soude mede soude bekeren 

219 en 220 Campbell zet de regels om. Af. i. is dit niet 

noodig en kan men de volgorde behouden, zooals die in het hs. 

voorkomt. 

226 had[<&«]: hs had Campbell geeft een andere inter¬ 

punctie. Hij set een puntkomma achter vs 225. Wij beschou¬ 

wen als onderwerp vele liede 
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Die der waren alsijt vondenf.] 
Ende wantmen daer die sonden doemt 
Soe es die stat dat vaghevier ghenoemt[,] 
Ende wantet sentè patricius eerst sach hijr 

240 Hetet sente patricius vaghevierf.] 
Mar dat doester ende die kerke mede 
Heet regulus na die lants sede[.] 
Patricius goud die doet hoer scout [,] 
Ende die prior [.. •] wert soe out 

245 Dien ic te voren las 
Die van heilighen leven was 
Dat hi van ouder in siin hovet 
Al sine tande waren berovet 
Sonder enen had hi behouden 

250 Der hi ghemac of nemen soude[.J 
Gregorius spreect ende secht wale[:] 
Al en hevet en oud man ghene quale 
Douder ghevet hem vele siccheiden[.j 
Die gode man der ic of seide 

255 Dede hem ene camer maken 
Biden dormter om dese saken 
Dat van sire groter oude 
Niemant swerheit hebben soude[.] 
Die jonghe broders van binnen 

260 Vraechden dicke om spel van minnen[:] 
Vader ghi sijt out van jarenf,] 
Welc tijt wildi henen varen[?] 
Hoe langhe tijt wildi bliven heniederf?] 
Die goede man andwocrde wederl:] 

265 Wert siin ghewille die mi gheboet 
Ic had vele liever den doet 
Dan langhe aldus hier te leven 
Hijr en can ic niet besheven 
Dan rouwe droefheit ende mesweinde 

237-240 De berijming volgt hier meer Ba en Ar. 

Ba: Kt quoniam ibi homo a pcccatis purgatur, purga¬ 

torium locus illc vocatur. Quia autem beato Patricio prius- 

quam alijs ostensus est, idem locus sancti Patricij purgato¬ 

rium nuncupatur. 

Co (Boy): et quoniam homo a peccatis purgatur, locus 

ille Purgatorium S. Patricij nominatur. 

Ar heeft de bijzonderheid van het toonen aan Patricius 

ook. 

244 prior tusschen prior en wert staan twee door 

den kopiist door gehaalde en onder stip pelde woorden : gout 

hoer 

251 Na de G van Gregorius is een opening in het perka¬ 

ment. Die opening moet er zijn geweest, voordat er op geschre¬ 

ven werd, want de letters zijn juist naast de opening geschre¬ 

ven. Ditzelfde later nog eens. 

263 Campbell leest: hier neder Er staat echter hetzelfde 

afkortingsteeken dat hij elders altijd oplost door er 

268 besheven: Campbell wtl lezen: beseven d. i. be¬ 

seffen, gewaar worden. Zie het proza blz. 204 e.v. 

Ghinder es bliscap sonder eynde[.] 270 
Die moniken hoerden [<fic]warf 
Eer die heilige prior starf 
Van horen dormter dicke ende langhe 
In sinre camer enghel met sanghe[.] 
Der enghele sanc al hier te voren 275 
Was aldus als ghi moecht horen[:] 
Salich bistu in alre tijt 
Ende god es ghebenedijt 
Die altoes es inden mont 
Ende spise en at in ghere stont 280 
Van begheren plachte deren[\] 
Want spise die hi plach te teren 
Was sout ende broet ende anders niet 
Water cout als inden vliet [.] 
Die gode man die heilichlike 285 
Hier ghelceft had in erdrike 
Quam van leven hier ter doet 
Starf ende voer daert god gheboet[.] 
Oec soe vint iet bescreven 
Dat in sente patricius leven 290 
Vele liede diet bestonden 
Om aflaet van horen sonden[,] 
Ghinghen der in alsmen hem hiet[.] 
Som quamen weder ende som niet[.] 
Die niet en quamen wistmen wel vorwer 295 
Dat si vervaren waer daerf.] 
Oec wat si saghen of hoerden 
Screefmcn daer van woerde te worde 
Van hem die weder comen waer[.] 
Nu hevet patricius al daer 300 
In sine na corners dit gheset[,] 
Dat niemant en mach inden pet 
Die dat vaghevier heet tot eighen stonden 
Hine heb orlof vandes bisscops monde 

271 [dicjwarf: tusschen hoerden en warf is een opening in 

het hs. die zich uitstrekt over den volgenden regel. Op dezen regel is 

de opening vermeden door den kopiist en is de p van prior 

er voor en de r er achter geschreven. Bij warf moet iets zijn 

weggevallen. Campbell leest en terecht: diewarf Lat: sepe, 

saepius 

278 god: zie de bespreking van deze plaats boven blz. 207/1 

//, Ba Co en Ar hebben deus 

280 spise: Campbell leest vleesch Er staat duidelijk 

spise Er is een bijv. nw. misschien weggevallen. Ba heeft : 

cibus delectabilis Co en Ar eveneens; zie de prozateksten 

283 en 284 staan in hs. in andere volgorde. Cf. Ba : 

Lius enim erat cibus sal et panis siccus, potus vero aqua 

frigida; Co (Boy): Eius enim cibus erat sal et panis siccus: potus 

autem aqua frigida. Men vergelijke het proza blz. 204 e. v. 

De reg. 281 is zeker niet goed. 

298 Campbell leest: van woerde te woerde Het hs. heeft 

duidelijk : van woerde te worde 
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305 Die daer es here ende dan bestaet 
Met eyghen wille voer sine mesdaet[.J 
Als hi dan ten bisscop coemt 
Ende sinen wille voer hem noemt 
Die bisscop seecht dat hys ombere 

310 Dat wer beter dan hi inkeref,] 
Want hem mcnich des an nam 
Ende somich noit weder en quam[.J 
Ende wijl hijs dan niet ave staen 
Ende hijt emmer aen wil gaen 

315 Die bisscop ghevet hem lettren mede 
Ende laten varen der ter stede[.] 
Als die prior die brieve ontfaet 
Ende sine begheert der in verstaet 
Ontraet hi hem der integaen 

320 Ander penitencie te ontfacn 
Ende seit dat hem des menich an nam 
Ende somich noit weder quam[.] 
Siet hi dan dat hi altoes 
Blivet indesen dat hi coes 

325 Soe doet hine in die kerke mede 
xv. daghe in sine ghebedef.] 
Als dese tijt es om lopen 
Doet die prior te gader ropen 
Al die clergie vandaer bi 

330 Ende doet hem singhen misse dat hi 
Dat sacrament der in ontfae 
Met wiwater gheseghent der na[7J 
Als die heilighe lude langhe 
Hebben gheset der na met sanghc 

335 Met processien ledemen ter doer 
Ten vaghevier als ic heb voer 
Ghehoert ende die prior ondoet 
Die doer des puts ende maket vroet 
Des duvels list ende oec die pine 

340 Diemen der doghen moet in scine[\] 
Dat vormaels menich man begonde 
Ende somich niet weder comen condel.J 
Ende of hijt niet wil achter laten 
Ende altoes blivet in enen statcf,] 

345 Der priester segheninghe der ter 'stede 
Nemet hi ende bid om hoer bede[.] 
Mettcr hant voer siin hovet 
Maket hi en cruce des ghelovetr,] 
Der nae soe gaet hi in dat gaG.] 

350 Die prior ontsluut die doer na dat 

305 dan: misschien te lezen dat? 

313 wijl: lees: wil? Campbell ook aldus. 

*320*335 Schuin loopt van boven rechts naar onder links 

een begin van een scheur. De woorden zijn allen netjes aan 

den kant van de scheur geschreven. Alleen de he van heilighe 

staan er op. Die plaats leek den kopiist nog bruikbaar. Ze is 

inderdaad minder gehavend. 

Ende die processie gaet ter kerke 
Weder ende voldoet gods werkef.] 
Des ander dacchs als ghi moecht horen 
Gaen si weder ter doren[.] 
Vintment daer ter selver tijt 355 
Gaen si weder met jolijt[.] 
Der moet hi xv. daghe na desen 
Met herten in ghebede wesen[.] 
Vintmen niet ter selver stont 
Des ander daechs maecmen cont 360 
Den volke dat hi es vervaren 
Ende nemmeer en sal verbarenf.] 
Die prior ontsluut die doer van binnen 
Ende gaen van daer als sijt bekennen[.] 

Van den ridder die int vaghevier ginc 

Het gheviel alhier te voren 365 
Dat en ridder ut vercoren 
Eer die coninc sthephen bleef [,] 
Bi sinen tiden oec dict screef 
Der ic dese reden of sal dichtenT,] 
Desen bisscop quam te biechten 370 
Die inden bisdom was heer 
Der dat vaghevier staet der ic of seide eer[.] 
Die bisscop scouten om sine sonden 
Want hi niet handen ende met monden 
God verbolghen had swerlijc 375 
Ende der om most derven siin rijcr.] 
Die ridder die w?as drovich seer 
Ende pensde hoe hi sinen heer 
Die hi swerlic had verwracht 
Beteren mocht in siin ghedacht[.] 380 
Die bisscop sette hem met desen 
Penitencie na siin wesen 
Na sine sonden ende sine mesdaet 
Die ridder spracf:] He re verstaet ^ 
Want ic soe seer heb god verbolghenf,] 385 
Moet der sware penitencie na volghen 
Mach ic miin sonden beteren hier[.] 
In sente patricius vaghevier 
Wil ic voer mine mesdaden gaenf.] 

364-365 De titel is met dezelfde letter evenals een gewone vers¬ 

regel geschreven Alleen de beginletter H van den eersten vol¬ 

genden regel vs 365 is rood en van grooter formaat. 

365 c. v. Ba: Contigit autem hijs nostris temporibus, 

diebus scilicet Regis Stephani, iniles enz.; Co{Roy): Contigit 

autem his temporibus nostris, (diebus scilicet Regis Stephani) 

militem enz. Ar heeft nog na diebus het jaartal nl. 1153» het 

1 c)de van zijn regeering 

379-384 loopt de scheur waarover boven is gesproken 

ook over het handschrift. Ook hier zijn de woorden of letters 

cr naast geschreven 

Digitized by Google Original from 

INDIANA UNIVERSITY 



390 Die bisscop riet hem weder saen 
Mar die ridder had mans cracht 
Ende helt hem altoes in siin ghedachtT.] 
Die bisscop sprac[ :] Thadde [m]enich an nomen 
Die noit weder en wa[s] comen[.] 

395 Als die ridder dat wer [vjerstoet 
Des ridders sin ende s[i|nen moet 
Dat hi die dinc niet w’oude begheven 
Hiet hi hem nemen moniken leven[.] 
Doe sprac hi dat hijt niet en dode 

400 Hine had int vaghevier sine mesdede 
Ghebctert die hi had bekent[.] 
Doe wert hi ten prior ghesent 
In maniren alsoe voert 
Als ghi voren hebt ghehoert[.] 

405 xv daghe was hi in d[*]e kerke 
Dedemen comcn papejnj ende clerke 
Ende dede misse singi'AJen vroe[.] 
Dat sacrament ojn/]fenc hi doe 

393 m enich: de m van menich is slechts gedeeltelijk over 

evenals de s van was (vs. 394), de v van verstoet (vs. 395), de 

eerste n van sinen (vs. 396). 

395 De plaats is korrupt evenals de volgende versregels. 

Er staal wcr af gekort. Moet er voor gelezen worden: woerd? 

Het Lat. gaat met het proza. 

401 bekent: is geschreven vlak bij een opening in het 

handschrift, zoo dat de t er opzettelijk achter geplaatst is. 

405 De achter getallen gewoonlijk geplaatste punt ont¬ 

breekt hier. De in vs. 405*410 tusschen haakjes geplaatste let¬ 

ters zijn in het handschrift niet of slechts gedeeltelijk nog te 

zien. 
m 

Ende wert [/jen put gheleet der naer 
Met p^ro]cessien ende met sanghe claer[.] 410 
Die prior die onsloet die doer 
Ende sprac hem toe[:] Nu siet u voer 
Nu siedi wrat ghi best act [.] 
Hets beter noch doet onsen raet 
Ende latet achter ende doet cl. 415 
Penitencie soe doet wel. 
Want menich dese dinc an nam 
Ende somich noit weder quam!,] 
Bi dat si hoerden ende saghen 
Dat sijs niet en conden verdraghen 420 
Ende int ghelove niet vast waren 
Soe mosten si te mael vervarend] 
Mar wildijt emmer der in boten 
Ic sal u segghen dierste onmoten[.] 
Hi sprac[:] ƒa ic met rouwen van binnen 425 
Wil iet voer mine mesdaet beghinnen[.] 
Doe andwroerde die gode man[:] 
Ghi sult in gods name in gaen dan 
Inden put vast neder gaen 
Tot dat ghi en velt siet voer u staen 430 
Der in suldi vinden en sale 
Meesterlic ghemaect wrale[.] 
Indie zale suldi bode 
Vinden die comen van gode.... 

415 Achter el in het ks. ecu punt . Ook achter wel van 

vs 416. 
421 en 422 Er is een vrij groote opening in hel hs. De 

letters zijn er weer naast gezet. 
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ERRATA EN AANVULLINGEN. 

Blz. 3 var. BI 6 blasphemieres moet zijn 7. 
„ 4 K aant. op r. 8. Zie de bespreking ent. blz. XIII. 
„ 5 var. A 32 intvyerde moet zijn: int vyerde 
„ var. A 26 en moet zijn : en- 
„ 8 Kr. 20lees: bey [...] ons en idem in aant. 20. 
„ Br r. 21 dat lees : d[a]t en idem in aant. 21. 
„ 9 N r. 13 Latijnen lees: [A]atijnen; idem in aant. 12. 
„ N r. 17-18 casalens lees: [c]asalens; idem in aant. *7- 
„ N r. 20 Aeiten lees: [Ajeiten; idem in aant. 20. 
„ var. BI. 5 daer moet staan onder 6. 
„ 10 G. r. 5 ende graselic lees: ende [...] graselic; idem in aant. 5. 
„ ia Br aant. 25 „vau" lees: van 
„ var. B 3 van den ghelde lees: 13 vanden ghelde 
„ G r. 5 drien lees: drien [...] en in de aant. 5—6: drien [...] paerden 
„ 13 H aant. 11 lees: 10. 
„ G r. 7 hi lees: hi [...] en in de aant. 7—8: hi zeere 
„ 15 H r. 4 verbleycten lees : [... ] verbleycten ; idem aant. 4. 
„ 16 Br r. ij daneken [...} lees: daneken; idem aant. 11. 
„ Br r. 19 ze [...] lege lees: zelege Bij verbeteringen in het woord hebben we later het 

treken [...] laten wegvallen; zie beneden onder 3. 
„ 17 var. BI. 19 lavede enz. moet staan onder 20. 
„ 18 Br r. 18 m[...}er lees: mer; idem aant. 18. 
„ 19 var. BI. 13 Soe lees: soe 
„ H aant. 19 „s.v.” lees : i.v. 
„ 20 Br. r. 17 [dyne] lees : [dijneJ 
„ var. B 20 vgl. I8/10 lees: 23/2. 
„ 23 var. BI. 17 lees: 16. 
„ H aant. 15 naam lees : naem 
„ var. A 15 ende met lees: ende met 
„ 26 K aant. 8 „intvlek" lees : inktvlek 
„ 27 N aant. 16 lees: 13—16. 
„ 29 G r. 3 o[.. .]verdect lees: overdect; idem aant. 5. 
„ 31 N aant. 10 lees: 10—11. 
„ 33 H aant. 6 [...]: eene punt lees : in het hs. na ie eene punt. 
„ 34 Kr. 18 du vermoedelijk te lezen do 
„ 36 var. B 17 onghescricheit lees: onghesericheit 
„ 38 K aant. 14 cop. lees: kop.; idem 38 Br aant. 4. 
„ K noot 17 intvlek lees: inktvlek 
„ 41 H r. 17 drie lees: die 
„ 44 Br r. 7 [v]ant lees: want; de aant. bij 7 aldus te lezen : want: de w met v-beteekenis 

cf. 48/8, IOO/20, 104/8, 114/10, 158/i6 en elders; lees daar een zelfde aanteekening. 
„ 46 K aant. 8 „intvlek” lees: inktvlek 
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Blz. 46 K aant. 16 „anderen 9 lees: anderen ; Br aant. 16-17 anderen [... ] lees: anderen 
„ 47 H in margine bl. 6a lees: bl. ga. 
„ 48 K r. 9 k[ra]nck lees: kranck; idem in aant. 9. 
„ Br r. 7 ge[vot’]lde lees: gewolde; wijzig de aant. als bij 44/7. 
„ Br aant. 14 „intvlek" /e^s : inktvlek 
„ 49 N aan*. 6 bij te voegen: cf. Bl. 

51 H aant. 14 stercke(de]se lees: stercke[rf^]se ? 
63 H aant. 8 spr[ac] lees : sprac en idem in voetnota 8 ; in dezelfde aant. lees spr in stede 

van [spr]. 
„ 67 in var. A 10 instr. lees : instrumenten •___ 
„ 69 in var. Bl 75 lees: maar toch leesbaar. 
„ G aant. 1 na 262b lees: (G 104/5), en in plaats van verw- verwe- 
„ 71 in var. Bl 11 lees : 11—12. 
„ in var. A 5—8 welc lees : twelc ; in 10—14 lees : mi en staie 
„ 80 Br r. 79 „der" lees: die 
„ 87 in var. Bl 7 lees : 6—7. 
„ in var. Bl 15 Br 21 lees: B 86/15. 
„ 88 K aant. 11 ongcorlofder enz. moet staan onder eerste 11. 
„ 89 in var. Bl 11 doe en enz. moet staan onder 11—12. 
„ 96 Br te vermelden bij varianten B onder 3: worpen: zie K noot 3—4. 
„ 98 K r. 2 Ins lees In[<f]; de voetnota 2 te wijzigen als volgtr In[i]: hs. Ins vermoedelijk 

fout voor Ind; de zinsbouw verzet zich tegen de opvatting van ins als voegwoord met 
de bet. van in = indien. 

„ 99 H het cijfer 75 in margine staat twee regels te hoog. 
„ 102 G 4 up vermoedelijk te lezen ut 
„ 105 N aant. 2 pinden lees: pinde 

in var. A 7 my lees : mi 
M 106 K r. 75 lees: tzocnen [wyr] 
„ Br aant. 20 moet onder aant. 15, 16 slaan. 
„ 112 K voetnota bij te voegen onder 5: na lanck is een gedeelte van een zin weggevallen, cf. de 

andere teksten. 
„ 114 Br r. 70 [r]ur lees : wur; de aant 10 is te wijzigen als volgt: wur: de w met v-beleekenis ; 

in den Patriciustekst Ht komt die herhaaldelijk voor, cf. Br 48/8, 100/20, 104/8. 
„ Br 18 [Weckende] lees: s\[ech]ende; idem aant. 18. 
„ 132 K 22 [.] da lees: [,] da 
„ *53 N aant. 8, fout voor kostelicre te vervangen door: cf. 153/i kostelheit 

„ x37 ,n var• Bl 11 moel zijn: 11—12 
M 142 K aant. 9 te voegen bij 8 en „het eerste" te vervangen door „Dit". 
„ 146 K r. 2 de[...] lees: den; idem aant. 2. 
„ K aant. 3 goudio lees: gaudio . 

m J53 N r• J4 hu lees: du 
,, N ig D\[e] lees: D\[e] 
„ 169 G aant. 4 parpetuisse moei slaan onder aant. 5. 
„ 176 G aant. 6 „het" lees: let 
„ 190 K r. 12 na werken moet staan [.] niet een punt. 
„ W r. 12 na werken vervalt de dubbele punt en wordt vervangen door [.] 
M 193 Bl var. 16 veel: voel lees: voel: veel 
f, 196 \V r. 1 So lees : so 
„ 198 W r. 5 Dat is [...] den lees: Dat is den de aant. vervalt. 
„* 200 IV aant. bij r. 10. Vul aan : kerchof: hs. kerc hof. 
„ 203 N aant. 4 Vul aan : cf. Bl 125/io var. 
„ Hx aant. 17 laatste r. „een a". lees : een a. 
„ 204 W r. 70 seggen: lees : seggen[:] 
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BIz. 204 Hx aant. 13 Mandere teksten", lees: andere teksten behalve N en BI. 
tt In var. A 10—11 lees na „ook" eene punt. 

206 K aant. 9. Can[o]niche enz. moet staan onder aant. 11. 
213 N bij r. 7 hoort de aanteekening: HEt: De H is onder streept. 

Var. A 8-—15 toeten b lees: toeten b. 
If 215 Ht aant. 3 her het, lees: her; het 
M 220 K aant. 4 lees „Roy" in phais van „Co". 
M 222 K r. 10 sa[/] lees: sa[s]; idem aant. 
„ 224 Ht aant. 4 (C: viriliter) lees: (Co: viriliter) 
M 226 In var. Br 16 deses namen vervalt. 
tt 228 K r. 6 Vul in na hantz het woordje [bereyf]. Aant. 6 [bereyt]: niet in hs. 
„ 232 W r. 4 spotten [...] de lees: spottende; idem in aant. 4. 

„ 238 W aant. 3—4 vervalt. 
M 245 Hx aant. 8 diversitas lees: diuersitas 
>f 271 Ht vul aan bij r. 3 de aant.: twie: is onjuist. Noch in Lal., noch in de andere teksten 

een soortgelijk woord. Het heeft ook geen zin. 
M 288 Ht r. 2 beschenen, als lees: beschenen. [dof] als en een aant.: [dat]: niet in hs. Voeg bij 

N blz. 289 aant. 3 na Br : en Ht 
„ 299 Ht lees bij r. 4 de aant.: onthouden: waarschijnlijk ontbonden 
„ 300 Kr. 2: sundededen lees: sunde deden 
M 302 K aant. 9—10: Want da lees: Want da 
„ 308 K r. 4 sicherlichen lees: s(o6]erlichen en in aant. 4 s[oè]erlichen: hs. sicherlichen;eigen¬ 

aardig is het, dat Br 192/3-4 de omgekeerde vergissing heeft. 
„ 311 N r. 6 Ende lees: En [de] 
„ N r. 15 overgesat in lees: overgesat uutten latijn in 
„ N r. 17 ende 1 x x x ij lees: ende 1 x x x v ij 

In verband met de in het woord vooraf uiteengezette methode, lette men op het volgende. 
1. Bij wijze van zinssluiting komt in de voetnota's der eerste vellen en een enkele maal later nu 

en dan eene punt voor na een woord uit den tekst, b.v. K 12/9 dryn: hs. dry. G 46/5 voetnota: 
hs. wilden corten . ; zulke punt behoort niet tot den tekst, anders zou de punt ook daar staan 
of de weglating er van daar door het teeken [. ..] zijn aangewezen. Om misverstand te voorkomen 
hebben wij naderhand evenwel die punt in de voetnota's weggelaten. 

2. Niet altijd wordt bij ingelaschte woorden in voetnota vermeld: niet in het hs. Soms gebeurde 
dit bij gebrek aan de noodige ruimte, een andere maal werd het vergeten, doordat bij het in elkaar 
zetten van de teksten het parallellisme in de eerste plaats al onze aandacht eischte en wij hierbij 
telkens typographische bezwaren moesten uit den weg ruimen. Daar den lezer het beginsel bekend 
is, zal ons klein verzuim in dezen evenwel geen aanleiding tot misvatting geven, vooral omdat 
consequent in den tekst de ingelaschte woorden zijn gecursiveerd. 

3. Aanvankelijk gebruikten wij het teeken [...] bij correcties midden in een woord; om typo¬ 
graphische redenen is hiervan afgeweken. De meeste dier plaatsen staan in bovenstaande lijst, 
verschillende niet, daar zij geen aanleiding tot vergissing geven en de oorspronkelijke tekst kan 
hersteld worden. 

4. Drie foutieve plaatsen G 32/2 aant. 2, Br 146/7, aant., N 151, var. BI 20, konden we niet 
verbeteren, daar we de kopie niet hebben. Lees vermoedelijk 32/2 hs. Tandolus, 146/7: hs. velost 
en 151/20: lakenen ontbr. 
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